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1. TÍTULO DO PROJETO:

Gênero e Políticas Públicas no Poder Local

1  Lei 8.958/1994, art. 1, § 2o  É vedado o enquadramento, no conceito de desenvolvimento institucional, de:

I - atividades como manutenção predial ou infraestrutural, conservação, limpeza, vigilância e reparos;
II - serviços  administrativos,  como  copeiragem,  recepção,  secretariado,  serviços  na  área  de  informática,

gráficos,  reprográficos  e  de  telefonia,  demais  atividades  administrativas  de  rotina,  e  respectivas  expansões
vegetativas, inclusive por meio do aumento no número total de funcionários; e

III - realização  de  outras  tarefas  que  não  estejam  objetivamente  definidas  no  Plano  de  Desenvolvimento
Institucional da UFABC.
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2. OBJETO:

Projeto  de  extensão  com  ações  de  formação  a  mulheres,  abrangendo  conhecimentos  sobre
políticas públicas e processos de decisão, com ênfase em questões de gênero e raça e poder local,
associados a estratégias de “letramento digital”.

3. APRESENTAÇÃO:

O projeto se situa numa confluência entre a perspectiva interseccional sobre Direitos Humanos, a
formação  e  capacitação  sobre  esses  direitos,  Poder  Local  (entendido  como  município)  e  o
letramento científico e digital. O significado de cada um dos eixos será melhor desenvolvido nos
demais itens desse plano de trabalho. 

De forma geral, incluirá formação e acompanhamento de mulheres, em polos localizados em
municípios do estado de São Paulo, no sentido de contribuir para uma melhor conscientização
sobre direitos e mecanismos para acessá-los, especialmente no nível local. 

A iniciativa tem inspiração em cursos de capacitação a mulheres em direitos humanos (como,
por  exemplo,  Promotoras  Legais  Populares),  cuja  principal  motivação fundamenta-se no seu
pouco conhecimento sobre seus direitos. Advogadas feministas e ativistas em Direitos Humanos
em toda a América Latina puderam constatar em sua atuação que as mulheres, em maior grau
que os homens, desconheciam direitos em relação à guarda dos filhos em caso de separação, em
caso de demissão do trabalho, demais questões relativas a família e herança; para tentar auxiliá-
las, essas ativistas iniciaram diferentes iniciativas de capacitação legal a mulheres (RICOLDI,
2005). 

De modo geral, a população mais pobre desconhece seus direitos, bem como políticas públicas a
que podem ter acesso, tornando-se especialmente mais difícil no caso das mulheres. Ser pobre e
negra só aumenta as chances de vulnerabilidade e de menor acesso.

Nos últimos anos, os serviços públicos mais e mais vem se apresentando em plataformas digitais,
seja  para  obtenção  de  informações,  cadastros  em  políticas,  agendamentos  ou  emissão  de
documentos. Com a pandemia2, a necessidade de recorrer à comunicação remota tornou-se ainda
mais urgente. Ainda sem uma definição clara sobre como o cotidiano voltaria a uma normalidade
nos  moldes  anteriores,  muitos  denominam  a  atual  situação  de  “o  novo  normal”3;  outros
assinalam que, assim incorporadas, as ferramentas digitais e a comunicação remota vieram para
ficar.  Ignorar  a  força  desses  novos  elementos  é  levar  a  uma  exclusão  ainda  maior  dessas
populações.

Além dos  conteúdos  que  reunirão  temas  que  inter-relacionam Direitos  Humanos  e  Políticas
Públicas, na perspectiva interseccional4, a formação também se propõe a introduzir noções de
letramento científico e digital a mulheres, permitindo potencializar sua participação e o exercício
ativo de seus direitos. 

2 A pandemia causada pela disseminação do novo coronavírus, foi declarada em 11 de março de 2020, e desde
então, como se sabe, tem provocado diversas formas de enfrentamento,  desde isolamento/distanciamento social,
barreiras sanitárias, lockdowns, etc (OMS CLASSIFICA..., 2020).
3 Apesar das controvérsias, tomamos o “novo normal” como novos padrões a serem adotados na vida cotidiana,
com vistas a garantir a sobrevivência, frente a ameaça pandêmica (NOVO NORMAL..., 2020)
4 O que se  compreende  aqui  por  perspectiva  interseccional como relacionada  à  noção  de  interseccionalidade,
primeiramente  cunhada  por  Crenshaw  (2002),  derivada  da  elaboração  primordial  de  intelectuais  negras,  para
analisar o entrecruzamento de categorias que representam marcadores sociais de desigualdade, tais como raça/etnia,
gênero, classe, sexualidade, geração, etc (COLLINS, 2015).
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4. JUSTIFICATIVA:

A relação das mulheres com o espaço público, entendido em oposição ao privado, é permeado de
obstáculos. Desde a concepção moderna de espaço público/privado, auto-excludentes, dicotomia
na qual  às  mulheres  ficaram predominantemente  associadas  ao espaço privado,  doméstico  e
familiar, até a concepção familiar burguesa e sua relação com o modo de produção industrial, a
função  social  associada  às  mulheres,  mesmo  quando  trabalhadoras,  era  primordialmente  o
cuidado (SCOTT, 2002). Não se trata de dizer que as mulheres não estivessem presentes, ou de
alguma forma, circulando nos espaços públicos; as mulheres de camadas mais pobres sempre
trabalharam como forma de contribuir para o sustento de suas famílias; significa, no entanto, que
esse não o lugar esperado a ser ocupado por elas.

Não é por acaso, portanto, a dificuldade das mulheres em participar politicamente da política,
especialmente partidária,  o espaço da competição política por excelência  (IBGE, 2018); essa
relação complicada com o público,  usualmente mediada pelo masculino,  tornam as mulheres
especialmente  excluídas  dos  processos  de  tomada  de  decisão,  da  compreensão  sobre  essas
decisões e suas etapas; suas demandas são notoriamente relegadas a segundo plano e confinadas
em determinados  espaços  (secretarias  especializadas  em políticas  para  mulheres;  assistência
social). A transversalização de gênero - e raça5 - (BANDEIRA, ALMEIDA, 2013), tida como a
reorganização de todos setores (no caso estamos pensando no Estado) no sentido de incorporar a
perspectiva  permanentemente,  orientando-se por perseguir,  em seus  objetivos  a  igualdade  de
gênero/raça, é ainda pouco disseminada entre nós.

No entanto,  o  enfrentamento  da desigualdade  de gênero  e  raça  avançou,  como atestado por
inúmeros  estudos,  e  alcançou algum reconhecimento:  políticas  habitacionais  e  redistributivas
(como o Bolsa Família, p. exemplo), estabelecem prioridade a mulheres; ações afirmativas de
gênero e raça vem sendo estabelecidas em diversos níveis.

A sociedade civil vem se mobilizando para que as mulheres conheçam seus direitos e possam 
ativamente reivindica-los. Se as camadas mais pobres, e no caso do Brasil, também racialmente 
negras, enfrentam maiores dificuldades, estas se somam no caso das mulheres, como nos 
apontam estudos interseccionais.

Cappelletti  e Garth já discorriam sobre isso em seu “Acesso à Justiça”,  listando as inúmeras
dificuldades dos setores mais empobrecidos de demandarem direitos, que vão desde a falta de
recursos para custas judiciais, até a  aptidão para reconhecer um direito e propor sua defesa
(1988, p. 22). Para as mulheres, dificuldades adicionais se somam. Assim, também desconhecem
políticas públicas que podem usufruir, como e onde requisitar sua inclusão. Suas dificuldades em
exercer efetivamente seus direitos relacionam-se, para além da própria vulnerabilidade e pouca
informação/instrução,  com  a  persistência  de  atribuições  tradicionais  femininas  (cuidados  e
atribuições domésticas e familiares), a parcela crescente de mulheres chefes de família sem a
presença do cônjuge e suas consequências (menor renda e tempo livre), o que significa também
maior pobreza. 

Por outro lado, a formalidade de espaços dedicados ao acesso à justiça, desde o Poder Judiciário,
Defensoria,  Ministério Público,  até  mesmo repartições  públicas nas quais é possível solicitar
serviços e informações, a linguagem, o distanciamento burocrático e o regramento legal podem
afastar essas mulheres dos direitos que podem nesses locais ser reivindicados. (CAPPELLETTI,
GARTH, 1988).

5 A inclusão entre parênteses busca ressaltar que não há um conceito de “transversalização de raça”, entretanto, a
noção de que perspectivas que considerem as relações raciais e suas desigualdades poderiam ser levadas adiante de
forma muito similar a gênero.
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No Brasil, desde a Constituição Federal de 1988 (ABRUCIO, 2010), o município foi elevado a
“ente federativo”, na prática, um ator importante (senão central) para a efetivação de políticas
redistributivas; com a enorme diversidade e dimensão territorial brasileira, a municipalização foi
o instrumento encontrado para tornar efetiva muitas políticas, considerando-se, por outro lado, as
especificidades locais. Apesar de suas motivações democratizantes, a municipalização também
tem seus pontos negativos, que incluem, por vezes, a excessiva dependência financeira e baixa
capacidade  administrativa  da  burocracia  municipal,  mas  também  “o  clientelismo,  a
“prefeiturização”  (isto  é,  o  excesso  de  poder  nas  mãos  do  prefeito),  o  pouco  interesse  em
participar politicamente e/ou de controlar os governantes” (ABRUCIO, 2010, p.46-47). Sendo
assim, poder acompanhar e, se possível, dialogar e interferir nos processos de tomada de decisão
local,  de  maneira  informada  e  ativa,  é  fundamental.  Desnecessário  dizer  que,  devido  aos
impedimentos  estruturais  já  rapidamente  mencionados,  para  as  mulheres,  esse  afastamento  é
maior e mais nocivo, pois tem menores possibilidades de influenciar e se fazer ouvir. De forma
mais específica, políticas de saúde e educação, que envolvem as atribuições de cuidados a cargo
das mulheres, afetam diretamente a vida das cidadãs, sem que contem com instrumentos mais
efetivos de intervenção e participação.

Adicionalmente, no contexto mais recente, pandêmico, meios de comunicação digital tornaram-
se especialmente importantes e podem potencializar formas de participação, bem como busca por
direitos e acesso a políticas públicas. Serviços públicos e formas de participação vem sendo, há
muitos  anos,  implementados,  sob  a  dupla  justificativa  do  aperfeiçoamento  (transparência,
eficácia)  e  da  melhor  gestão  de  recursos  (HECKERT,  AGUIAR,  2016).  Porém,  a  simples
expansão do uso da tecnologia da informação pelos governos não significa, como afirmava Vaz
(2002) a criação de um quadro de governança eletrônica.

Nesse  projeto,  a  ambição  é  dar  um passo  à  frente,  introduzindo  às  mulheres  público-alvo,
oferecer formação que possa de fato, dar significado às práticas de participação, potencializadas
pelas ferramentas digitais.  Por fim, fazemos uso da noção de  letramento digital.  Sem que se
entre em muitos detalhes, a noção faz empréstimo da noção de letramento científico6, e inclui,
para o letramento digital, o processo gradativo de apropriação dos novos meios de comunicação
(RIBEIRO, 2009). 

5. OBJETIVOS:

Objetivo Geral

1. Proporcionar formação a mulheres, especialmente em situação de vulnerabilidade, sobre
direitos  humanos,  políticas  públicas  e  poder  local,  na  perspectiva  interseccional
(desigualdades), com o auxílio (não-exclusivo) de tecnologia, potencializando o seu uso.

Objetivos Específicos

1. Estabelecer  pólos  de  formação  (com  cerca  de  25  mulheres  cada)  com  base  em
mobilizações  formativas  anteriores  a  mulheres  (como  redes  de  Promotoras  Legais
Populares, mas não restrita a essas), fortalecendo e potencializando iniciativas, dos quais

6 Letramento científico,  ou mesmo Alfabetização científica,  são noções que remetem ao ensino, formal ou não
formal, de formas elementares sobre o processo científico. Importa aqui a noção de Cachapuz et al. (2011), isto é,
não se trata de formar pesquisadores, mas sim, cidadãos capazes de participar de processos de tomada de decisão.
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1.1.  De 3 a 7 pólos na região do Grande ABC (Santo André, São Bernardo do Campo,
São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra), com
vistas a atender público-alvo;

1.2.  Um pólo de formação na Baixada Santista, com base inicialmente no município
de Cubatão-SP

1.3.  Um pólo de formação no Vale do Paraíba, com base inicialmente no município
de São José dos Campos-SP

1.4.  Um  pólo  de  formação  na  Região  Metropolitana  de  São  Paulo,  ainda  sem
definição local

2. Realizar sondagem sobre perfil de utilização e demandas das mulheres relativas à novas
tecnologias, bem como diagnóstico a respeito do acesso à internet e redes sociais nos
polos  (celular,  tablets,  computadores,  redes,  wi-fi  público,  telecentros  e  sua
disponibilidade);
2.1.  Fazer levantamento sobre instituições de Ensino Superior em polos localizados

fora do Grande ABC, preferencialmente públicos, para realização de parcerias que
possam auxiliar fases de letramento digital

3. Realizar curso de formação em Gênero/Raça, Políticas Públicas e Poder Local a mulheres
inscritas nos pólos, com duração de três meses (encontros 1h30, duas vezes por semana);

4. Formatar e adequar formação e capacitação em ferramentas e plataformas digitais
5. Acompanhar o desenvolvimento da formação em eixos a serem escolhidos nos polos,

entre os quais, utilização de serviços, participação em espaços deliberativos de natureza
pública, desenvolvimento de mobilização para ação coletiva específica.

6. Desenvolver metodologias específicas de letramento digital a mulheres

6. METODOLOGIA:

A metodologia contará com procedimentos de levantamento de informações, tais como aplicação
de  questionários,  grupos  de  discussão,  reuniões  com  equipes,  inscrição  e  sondagem  das
participantes sobre principais demandas e formação com metodologias participativas. O projeto
se utilizará de estruturas de formação de Promotoras Legais Populares presentes nos municípios
escolhidos, sua coordenação e local de realização ou mobilização7.

A organização das turmas se dará por meio de “pólos”, assim entendidos: cada pólo (em torno de
25 inscritas), será definido em torno de uma referência local ou regional; o desenvolvimento das
atividades de formação, preferencialmente, deveria ocorrer em um local, no qual as participantes
pudessem  se  reunir  e  assistir  aos  conteúdos  disponibilizados  (de  forma  preferencialmente
síncrona)  exercícios,  discussões  e  debates.  Nesse  local,  o  acesso  à  internet  deveria  ser
possibilitado,  como  em laboratórios  de  informática  de  instituições  de  ensino  ou  telecentros
comunitários8 ou públicos.

7 Os cursos de Promotoras Legais Populares são cursos chamados na América Latina de  Capacitación Legal a
Mujeres (Cladem) ou mesmo, de Educação Jurídica Popular, que conta com cursos voltados a homens e mulheres
(VILELA, FREITAS, 2010). No Brasil, especialmente, os cursos em torno da iniciativa da União de Mulheres de
São Paulo constituem-se de coordenações voluntárias, que contam com educadores também voluntários; a percepção
de financiamento pode ocorrer,  geralmente ligadas a fornecimento de alimentação,  materiais e alguma ajuda de
custo, e costuma ser pontual; algumas dessas diretrizes foram especificadas na sua Carta de Princípios, visando
delinear as características específicas dos cursos, de natureza não-lucrativa, voluntária e política não-partidária.
8 O  Estado  de  São  Paulo,  por  exemplo,  possui  um  programa  de  inclusão  digital,  chamado  Acessa  SP
(http://www.acessasp.sp.gov.br/),  com equipamentos chamados  infocentros.  Atualmente estão fechados  devido à
pandemia, porém, também não foi possível consultar endereços no mapa interativo do site.
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Em razão do contexto sanitário, no entanto, a maior probabilidade é que esses momentos sejam
feitos  de  forma  remota,  com  as  participantes  distribuídas  em  diferentes  locais  –  com
equipamentos próprios (celulares ou outros) para acessar as sessões. 

Assim, um diagnóstico, como previsto no Objetivo Específico 2 e Meta 2, será necessário para
estabelecer  quais  as  reais  condições  das  participantes  inscritas,  quais  os  equipamentos
disponíveis e abertos no contexto de realização do curso,  e alternativas  para as participantes
(como disponibilização assíncrona e debate em pólos, com a coordenação local, que pode ser
capacitada nesse sentido).

Na primeira etapa, a formação dos pólos a cargo da equipe irá definir os locais específicos das
comunidades  atendidas,  a  inscrição  das  mulheres  e  levantamento  de  informações  pessoais
básicas: idade, raça/cor, número de filhos, número de habitantes no domicílio, renda familiar,
etc. Um diagnóstico local deve levantar os instrumentos possíveis de acesso à tecnologia das
mulheres  (dispositivos  próprios,  tais  como  celulares  e  tablets),  equipamentos  públicos  e/ou
comunitários (telecentros e similares) e privados (cyber cafés), avaliando distância e custo de
utilização; outro ponto importante é levantar quais meios de comunicação já são utilizados e
como,  com  vistas  a  possível  otimização  dessas  ferramentas  (aplicativos  de  comunicação
instantânea tipo Whatsapp, por exemplo; Para esse trabalho, o projeto contará com a participação
de bolsistas de graduação e mestrado da UFABC, sob orientação das equipes.

A formação,  o  núcleo  duro  da  iniciativa,  deverá  durar  cerca  de  três  meses,  e  contará  com
metodologias participativas. Inspirada amplamente em cursos de capacitação legal a mulheres,
retira desses a noção e conscientização sobre direitos,  a educação popular e o feminismo. A
Educação Popular configura-se nos princípios não-hierárquicos e críticos da pedagogia freireana
(FREIRE, 1970); o feminismo, de forma plural, introduzindo as questões de gênero (como de
raça e classe, conforme o contexto) para o primeiro plano do combate às desigualdades e as
críticas feministas às concepções de mundo que as fundamentam (RICOLDI, 2005). 

O saber  e a prática acumulados nessas iniciativas  compreendem a realização de cursos com
vagas somente a mulheres, permitindo a elas um ambiente seguro e de livre expressão quanto aos
seus problemas particulares. Como a participação no espaço público está diretamente ligado à
produção de demandas e, o treino para falar em público e concatenar clara e objetivamente suas
ideias  é  incentivada.  Metodologias  participativas  e  formas de romper  com a  formalidade  da
relação de ensino também estão presentes, bem como a relação de duplo aprendizado educador-
educando. A interação entre formadoras e alunas (ou melhor dizendo, educandas) deve ser não-
hierárquica, num registro de respeito e aprendizagem mútua das vivências.

A  possibilidade  de  deslocamentos  e  de  mudanças  no  cenário  usual  da  vida  cotidiana  são
incentivados (ainda que com os cuidados necessários ao momento atual). Assim, a possibilidade
de frequentar, mesmo que num curto período, instituições de ensino superior também descortina
novas possibilidades, ampliando a visão de mundo das participantes. A avaliação, nesse sentido,
não poderia ser diferente, incluindo debates coletivos, buscando evitar instrumentos tradicionais
como provas e exames escritos, em razão da diversidade de instrução formal, idade, origem e
classe social. Porém, ainda assim, são incentivadas a expressão de forma escrita ou falada. Um
diário de bordo, na qual a educanda poderá fazer anotações e assinalar o nível de satisfação com
o encontro serão oferecidos, com o material a ser produzido (apostilas com textos e algumas
atividades); a participação de mulheres que sejam lideranças locais é incentivada, para que se
possa realizar redes de comunicação e mobilização. Avaliada a disponibilidade e viabilidade,
desde condições materiais  e sanitárias,  poderão ser realizadas oficinas em equipamentos,  tais
como salas de computadores disponíveis na UFABC e nas instituições de ensino que porventura
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realizem  parcerias  com  o  projeto,  no  decorrer  do  projeto  e  conforme  a  avaliação  dos
equipamentos e meios à disposição das mulheres participantes.

O deslocamento das turmas estabelecidas nos pólos fora da Região do Grande ABC coloca-se
como um horizonte para as atividades de 2021, a depender das mudanças nas medidas sanitárias.

Essa formação, cuja metodologia abrangerá momentos expositivos e aplicados, visa apresentar
noções básicas sobre Direitos Humanos das Mulheres, Políticas Públicas e Poder Local, com
vistas a potencializar as formas de participação em processos de decisão públicos disponíveis,
bem como acesso  a  serviços  amplamente  disponibilizados  por  meio  de  plataformas  digitais
públicas.

A formação  deve  durar  3  meses,  com dois  encontros  semanais  de  1h30.  A opção por  dois
encontros supõe uma forma à distância, tendo em vista que a experiência com esses mecanismos
de comunicação vem mostrando que o engajamento por muitas horas pode ser cansativo. Assim,
deve se avaliar se é melhor um encontro de 3 horas ou dois de 1h30, conforme a estratégia
educacional  adotada.  As  3  horas  semanais,  no  entanto,  devem  se  constituir  em  50%  de
apresentação  de  temas,  de  forma  dialogada,  e  50%  de  atividades  de  pesquisa  e  uso  de
ferramentas digitais (pesquisa na internet, aplicativos e outros). Serão oferecidas alternativas ao
registro do conteúdo, para transição gradual, se necessária, do registro analógico ao digital do
aprendizado.

Procurar-se-á envolver diferentes docentes do Bacharelado de Políticas Públicas para elaboração
dos materiais de cada um dos tópicos.

Programa preliminar – Formação 

1. Oficina preparatória:  ferramentas  básicas para acesso a conteúdo;  ambiente virtual  de
aprendizagem; e-mails e drives virtuais; formatos de arquivos; web conferências e acesso
remotos; Lives e disponibilização de registros.

2. Direitos Humanos /  Direitos Humanos das Mulheres (3 horas)
Ementa: Breve histórico dos Direitos Humanos; Declaração de Direitos Humanos (1948);
convenções internacionais; Direitos Humanos das Mulheres (Década da Mulher, Viena e
Beijing).

3. Direitos das mulheres no Brasil (3 horas)
Ementa: Estatuto da Mulher Casada; Lei do Divórcio; SOS Mulheres e mobilizações em
torno da violência doméstica (assassinato de mulheres); Constituição de 1988; “Lei da
Cesta Básica”; Lei Maria da Penha

4. Divisão Sexual do Trabalho (3 horas)
Ementa: Princípios da Divisão Sexual do Trabalho; Trabalho pago e não-pago; Trabalho
produtivo  e  reprodutivo.  Pesquisa:  Mulheres  em profissões  masculinas  e  homens  em
profissões femininas.

5. Poder Local - Município como ente federativo (3 horas)
Ementa:  O  que  pode  o  município?  Definição  de  município/cidade;  urbano/rural;
atribuições  do  município  a  partir  de  1988;  Federação  /  República  Federativa;
Levantamento da história do município de moradia e suas origens e constituição.
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6. Poderes Executivo e Legislativo – Poder Local e Gênero (3 horas)
Ementa: Funções dos poderes executivo e legislativo; Como se elege um vereador? O que
é quociente eleitoral? Mudanças da legislação eleitoral recente e qual o impacto ? Por que
é tão difícil para as mulheres se elegerem?  Pesquisa: Seu município já teve uma prefeita?
Quantas vereadoras foram eleitas na sua cidade na última eleição ?

7. Controle Social e Poder Local (3 horas)
Ementa:  O que  é  controle  social:  interno,  externo e  social;  Instrumentos  de  controle
social; Audiências Públicas, Conselhos de Políticas Públicas e Transparência. Pesquisa:
Conselhos existentes no município, composição e mandato – avaliação de facilidade no
acesso à informação.

8. Orçamento e Poder Local (3 horas)
Ementa:  Como  se  estrutura  o  orçamento  público;  PPA,  LDO  e  LOA;  Lei  de
Responsabilidade  Fiscal;  Aplicações  mínimas  em  saúde  e  educação;  Emenda
Constitucional  95/16;  Pesquisa:  Quando  iniciou-se  o  Ciclo  Orçamentário?  Quais  os
mecanismos de controle social do orçamento no seu município?

9. Políticas públicas: Saúde e Gênero (3 horas)
Ementa: Atribuições do município em relação à oferta de Saúde; Lei do SUS e instituição
do controle social;  número e perfil dos equipamentos de saúde municipais;  formas de
administração da saúde no município; OCS.  Conselho Municipal de Saúde. Pesquisa:
Qual  a  composição  e  o  mandato  dos  conselheiros  do  CMS?  Qual  o  percentual  de
mulheres conselheiras no CMS?

10. Políticas públicas: Saúde e Gênero II (3 horas)
PAISM e concepção de Atendimento Integral à Saúde da Mulher; Oferta de serviços de
saúde reprodutiva e sexual; Planejamento Familiar; Oferta de contraceptivos. Pesquisa:
Há política de saúde voltada para mulheres em seu município? Quais as diretrizes?

11. Políticas públicas: Educação e Gênero (3 horas)
Ementa:  Atribuições  do  município  em  relação  à  oferta  de  Educação;  Perfil  docente
educação básica; Quantidade de estabelecimentos de educação municipais e número de
alunos atendidos;  Conselho Municipal  de Educação;  Pesquisa:  Quais  as  instâncias  de
controle  social  para  a  Educação  em  seu  município?  Há  Conselho  Municipal  de
Educação? Qual a composição e o percentual de mulheres conselheiras? Seu município já
teve uma Secretária de Educação?

12. Políticas públicas: Educação e Gênero II (3 horas)
Ementa: Educação infantil  -   função de mulher? Movimentos de Luta por Creches -
Mães trabalhadoras e educação infantil; Inicio da escolarização obrigatória e impacto na
oferta  de  educação  infantil.  Pesquisa:  Qual  o  déficit  de  vagas  em  creche  no  seu
município?

13. Avaliação Final
Ementa:  Discussão  sobre  cada  tópico  discutido,  principais  dificuldades  enfrentadas.
Levantamento  de  pontos  a  serem  aprofundados  nas  etapas  posteriores;  definição  de
temáticas e estágios a serem organizados, conforme as demandas.
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7. METAS, ETAPAS, ATIVIDADES, INDICADORES:

Meta 1 – Estabelecer pólos de formação no Grande ABC, Baixada Santista e Vale do Paraíba (1
mês)

1.1.  Uma a três reuniões com coordenações locais (1 mês):
1.1.1. Apresentar o projeto e a equipe
1.1.2. Consolidar contatos já estabelecidos com grupos de mulheres no Grande ABC,

Vale do Paraíba e Baixada Santista
1.1.3. Definir  critérios  de  inscrição  e  seleção  de  mulheres  para  participar  das

formações
1.1.4. Iniciar sondagem de utilização de tecnologias e possibilidades de cada polo e

quais as possibilidades de resposta a questionário on-line.

2. Realizar sondagens e diagnósticos sobre utilização e disponibilidade de tecnologias (1
mês)
2.1.  Elaborar  instrumento  de sondagem (questionário)  e definir  meio de aplicação

(impresso ou on-line)
2.2.  Elaborar um plano de trabalho para bolsistas, com vistas à sondagem (aplicação,

tabulação e análise dos resultados dos questionários e diagnóstico do campo)
2.3.  Orientar trabalho de sondagem e diagnóstico, bem como a produção de relatório

que servirá como orientação para delineamento do formato do curso (presencial,  à
distância, misto)

2.4.  Preparação da formação,  cronograma,  definição  de facilitadores  e  convidados
para discussão dos temas

3. Realização da formação (três meses)
3.1. Entrega dos materiais:  cadernos e diários de bordo; apostilas  com registros e

tutoriais de acesso aos instrumentos de aprendizagem
3.2.  Confirmação dos facilitadores e convidados, aula a aula
3.3.  Registro possível dos encontros – se remotos, gravação e disponibilização

4. Acompanhamento de demandas (quatro meses)
4.1.  Definição de grupos em cada polo que deverá eleger  temáticas,  demandas ou

problemas específicos que gostariam de aprofundar/ acompanhar ou enfrentar.
4.2. Acompanhamento  e  assessoramento  de  ações  –  estágios,  mobilizações  ou

reivindicações – em organismos públicos específicos (Câmara Municipal, conselhos,
Ministério Pùblico, Conselho Tutelar, etc)

4.3.  Assessoramento quanto ao uso de ferramentas digitais no sentido de potencializar
as ações definidas anteriormente (grupos de mensagens instantâneas, usos de redes
sociais, aplicativos específicos, etc)

5. Sintetizar resultados (dois meses)
5.1.  Estabelecer Grupo de Trabalho para síntese dos trabalhos desenvolvidos, com

reuniões semanais
5.2. Registrar metodologias e processos eficazes no aprendizado de novas ferramentas

digitais para mulheres
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5.3.  Desenvolver  novas  ferramentas,  aplicativos,  ou  processos  que  possam  ser
replicados  no  futuro,  com  o  auxílio  de  estudantes  da  UFABC  com  formação
específica (educação, tecnologia)

8. INDICADORES:

1. Estabelecer  pólos  de  formação  (com  cerca  de  25  mulheres  cada)  com  base  em
mobilizações  formativas  anteriores  a mulheres,  nas regiões do Grande ABC, Baixada
Santista e Vale do Paraíba.
Indicador:
Número de mulheres inscritas pelas coordenações locais

2. Sondagem sobre perfil de utilização e demandas das mulheres relativas à novas
tecnologias
Indicador: Dados do questionário aplicado às inscritas
2.1. Diagnóstico a respeito do acesso à internet e redes sociais nos polos; levantamento
de IES fora do Grande ABC
Indicador: Relatório de pesquisa na internet, elaborado por bolsistas

3. Curso de formação
Indicador: Lista/Registro de presença; Diário de bordo coletivo (registro em anotações e/
ou audiovisual)

4. Acompanhamento de ações posteriores à formação
Indicador: Reuniões semanais com participantes e coordenação, acompanhamentos in
loco; assessoramento por ferramentas digitais.

5. Desenvolver metodologias específicas de letramento digital a mulheres
Indicadores: desenvolvimento de apps ou metodologia específica, a ser registrada por
artigo científico ou produto.
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6. PRAZO E
CRONOGRAMA
DE EXECUÇÃO

O projeto tem duração de 12
meses  com  início  após  a
publicação  do  instrumento
de parceria no Diário Oficial
da União (D.O.U.).
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METAS ETAPAS ATIVIDADES
MÊS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 1.1

Reuniões com coordenações locais 
1.1.1. Apresentar o projeto e a equipe
1.1.2. Contatos grupos de mulheres no
Grande ABC, Vale do Paraíba e Baixada
Santista
1.1.3. Critérios  de  inscrição  e  seleção
de mulheres para participar das formações
1.1.4. Iniciar sondagem de utilização de
tecnologias

2

2.1
Elaborar instrumento de sondagem 
(questionário) e definir meio de aplicação 
(impresso ou on-line)

2.2

Elaborar um plano de trabalho para 
bolsistas, com vistas à sondagem 
(aplicação, tabulação e análise dos 
resultados dos questionários e diagnóstico
do campo)

2.3

Orientar trabalho de sondagem e 
diagnóstico, bem como a produção de 
relatório que servirá como orientação para
delineamento do formato do curso 
(presencial, à distância, misto)

2.4
Preparação da formação, cronograma, 
definição de facilitadores e convidados 
para discussão dos temas

Apresentação do Relatório de
Acompanhamento I

3

3.1

Entrega dos materiais: cadernos e diários 
de bordo; apostilas com registros e 
tutoriais de acesso aos instrumentos de 
aprendizagem

3.2
Confirmação  dos  facilitadores  e
convidados, aula a aula

3.3
Registro  possível  dos  encontros  –  se
remotos, gravação e disponibilização

Apresentação do Relatório de
Acompanhamento II

4 4.1

Definição  de  grupos  em  cada  polo  que
deverá  eleger  temáticas,  demandas  ou
problemas  específicos  que  gostariam  de
aprofundar/ acompanhar ou enfrentar.

4.2

Acompanhamento  e  assessoramento  de
ações  –  estágios,  mobilizações  ou
reivindicações – em organismos públicos
específicos 

Assessoramento  quanto  ao  uso  de



7. ACOMPANHAMENTO:

Serão produzidos 4 relatórios de acompanhamento, a serem entregues nos meses 6, 3, 11 e 12
de desenvolvimento do projeto.

Sendo o projeto de execução em 12 meses, serão produzidos dois relatórios semestrais, um no
meio do projeto, em atendimento à Lei n° 8.958/1994 e outro ao final, o Relatório Técnico de
Execução.

8. RESULTADOS ESPERADOS:

Espera-se  que  as  participantes  do  projeto  sejam  capazes  de  compreender  a  estrutura  e
funcionamento do Poder Local, constituídos pelo Poder Executivo e Legislativo, bem como
de sua estrutura administrativa. 

A  partir  dessa  compreensão,  que  sejam  capazes  de  operacionalizar  esse  entendimento,
concretizando  demandas  e  reivindicações  pelos  canais  oficiais;  que  possam  conhecer  os
mecanismos de controle social existentes e deles se utilizar; participar desses espaços, sempre
que possível e necessário, de forma segura e informada.

Por  fim,  que  possam manejar  ferramentas  e  plataformas  digitais  com desenvoltura,  para
acessar  informações,  serviços  e  direitos,  bem  como  para  mobilização  coletiva  para
reivindicação de direitos e/ou controle social nas instâncias apropriadas.

11.1 PROPRIEDADE INTELECTUAL

Marque todos os resultados passíveis de obtenção de propriedade intelectual que se tem 
a expectativa ou possibilidade de se obter com o projeto9:

X Relatórios, documentos, artigos científicos, dissertações ou teses;

X Produtos e/ou métodos tecnológicos;

X Programas de Computador, aplicativos, algoritmos, sistemas, plataformas digitais;

Conhecimentos técnicos passíveis de utilização industrial (know how);

Cultivares;

Topografia de Circuitos Integrados;

x Obras artísticas (Mostra fotográfica; Vídeos)

x Outros (descreva): Ebook

O projeto não envolve a possibilidade a obtenção de nenhum resultado passível de

9 Consultar site da InovaUFABC: http://inova.ufabc.edu.br/propriedade-intelectual
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obtenção de propriedade intelectual.
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9. EQUIPE DO PROJETO

Coordenadora: Profa. Dra. Arlene Martinez Ricoldi

Coordenadora Substituta: Profa. Dra. Carolina Gabas Stuchi

Equipe:

Pesquisadoras

Heloisa Coli Bizzoto

Mel Bleil Gallo

Gabriela Paula Alves Silva

Bolsistas Extensão

Coordenadoras Locais  (cursos no Grande ABC)

Maria Luiza Monteiro Canale

Helena Alves Pinto

Consultora

Andrea Fernandes de Lima

Observação Importante: pagamento de Bolsa é permitido apenas para profissionais (discentes/servidores/PDC/PDC) com vinculo à UFABC
ou outra Instituição de Ensino e Pesquisa parceira, ou seja, signatária no instrumento a ser firmado entre os partícipes.

DADOS DO COORDENADOR:

Nome completo:
CPF:

Arlene Martinez Ricoldi 
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Setor: CECS
Endereço do Coordenador na UFABC: São Bernardo do Campo, Bloco Delta, sala 374, 3. Andar
Telefone Fixo: (11) 2320-6377
E-mail: arlene.ricoldi@ufabc.edu.br;  

EQUIPE TÉCNICA*

Nome CPF SIAPE
Vínculo

Empregatício
e Instituição

Função no Projeto
Carga

Horária
Total

Duração da
Participação

(meses)

Valor Total
(quando envolver

pagamento)

ARLENE MARTINEZ RICOLDI Docente / UFABC** Coordenador Geral 480 12
CAROLINA GABAS STUCHI Docente / UFABC Coordenador Substituto 360 12
MARIA LUIZA MONTEIRO CANALE Não tem Advogada/ Proleg

(ong)
Coordenação Local

(ABC)
360 12

HELOISA COLI BIZZOTO Não tem Discente / mestrado
PCHS- UFABC

Pesquisadora assistente 200 12

MEL BLEIL GALLO Não tem Discente / mestrado
PCHS- UFABC

Pesquisadora assistente 200 12

GABRIELA PAULA ALVES SILVA Não tem Discente / UFABC IC 100 12
ANDREA FERNANDES DE LIMA TA Consultora 100 12

* A composição deve ser de no mínimo 2/3 de pessoal vinculado à UFABC (TA, Docente, Discente, PDC, PC etc)
** A declaração de horas e teto remuneratório deve ser providenciada no caso dos servidores docentes.
*** A declaração de teto remuneratório deve ser providenciada no caso dos servidores técnico-administrativos
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10. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

O valor total para realização do projeto é de R$ 100.000,00, com aplicação prevista conforme
discriminado abaixo. 

ITENS DE DESPESA VALOR (R$)
PESSOA FÍSICA

Contratado - CLT
Profissional Autônomo 13.600,00

Estagiário
Bolsa de Pesquisa 18.000,00
Bolsa de Ensino

Bolsa de Extensão 33.600,00
MATERIAL DE CONSUMO

Material de Consumo Nacional 2.500,00
MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS

Equipamento Nacional
Livros 500,00

SOFTWARE
Software ou Licença de Software

PASSAGENS
Passagens Aéreas Nacionais 3.000,00

Passagens Aéreas Internacionais 10.000,00
Passagens Terrestres 2.000,00

DIÁRIAS
Diárias Nacionais (R$320,00 - CNPq) 1.600,00

Diárias Internacionais 3.200,00
PESSOA JURÍDICA

Taxa de Inscrição para participação em eventos 2.000,00
Serviços de Editoração

Coffee Break
IMPORTAÇÃO

Material de Consumo Importado
Equipamento Importado

Despesas Acessórias de Importação
CUSTO OPERACIONAL ADMINISTRATIVO

Custo Operacional FUNDEP (quando aplicado) até 10% do
VT

10.000,00

TAXA DE RESSARCIMENTO INSTITUCIONAL (TRI)
UFABC (até 18%) do VT
VALOR TOTAL (VT) 100.000,00
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11. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

A Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa – FUNDEP – realizará o apoio administrativo e
financeiro ao projeto, conforme detalhamento descrito no instrumento de parceria.

14.1 PRESTAÇÃO DE CONTAS 

A  prestação  de  contas  pela  fundação  gestora  se  dará  conforme  determinado  pelo  Decreto
7.423/10 em seus artigos 11º e 12º. 

A prestação de contas/relatório de execução final será apresentada pelo Coordenador do Projeto,
nos termos da Resolução da CPCo n° 01/2014.

15. CONCLUSÃO

O projeto é inovador, e procura atender a demandas do contexto atual, bem como o combate
a desigualdades  de gênero,  raça  e  renda.  Possui  base científica  clara,  porém, voltada  para a
comunidade externa, primordialmente ao Grande ABC, mas não somente. Projeta não somente o
curso de Políticas Públicas, como também a vocação científico-tecnológica da instituição, que
deverá  incluir  bolsistas  de  graduação  dos  cursos  de  tecnologia,  que  possam  trabalhar  para
auxiliar  o letramento digital.  Há possibilidades de parceria com outras instituições de ensino
superior,  divulgando  e  consolidando  a  UFABC como protagonista  de  iniciativas  inovadoras
voltadas  para  a  promoção  social.  As  discentes  terão  espaço  para  propor  estratégias,  novas
abordagens, bem como pensar a construção de possíveis aplicativos que possam potencializar a
formação trabalhada.
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16. APROVAÇÃO NA INSTITUIÇÃO

Este projeto foi aprovado pelo Conselho do Centro ________ em ____/____/_____. 

17. DECLARAÇÕES COORDENADOR DO PROJETO

x Rubrica:_________ Coordenador do Projeto: Declaro ciência e observância quanto ao 
disposto no art.  7°,  §7º  da Resolução ConsUni n° 73/2011:   É vedada a  participação de
familiares  do coordenador nos projetos,  tais  como: cônjuge,  companheiro ou parentes em
linha  reta  ou  colateral,  até  o  terceiro  grau,  salvo  ocorra  processo  seletivo  que  garanta  a
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isonomia entre os concorrentes e as situações previstas na legislação que vetem o nepotismo
no âmbito da Administração Pública Federal.

x Rubrica__________ Coordenador do Projeto: Declaro ciência e observância quanto ao 
disposto no art. 7° da Resolução ConsUni n° 73/2011:  Os projetos devem ser realizados por,
no  mínimo,  dois  terços  de  pessoas  vinculadas  à  UFABC,  incluindo  docentes,  técnicos
administrativos, alunos regulares, pesquisadores de pós doutorado e bolsistas com vínculo
formal a programas de pesquisa da UFABC.

x Rubrica_________ Coordenador do Projeto: Declaro que a metodologia aplicada no 
desenvolvimento do Projeto atende as recomendações éticas disciplinadas pelas Comissões
Assessoras do ConsEPE, relacionadas no seguinte  link:

http://www.ufabc.edu.br/administracao/conselhos 

Santo André, ____ de __________ de 202____.

______________________________________________
Coordenador(a) do Projeto
(rubricar todas as páginas)

______________________________________________
Dirigente da Unidade Demandante

(rubricar todas as páginas)
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