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Ementa
Estudo das relações entre gênero na sociedade, enfocando a realidade de produção de serviços de saúde, bem como a situação da saúde, reprodutiva e das
práticas de saúde e enfermagem voltadas para a mulher, articuladas a historicidade da construção da identidade feminina na sociedade e a produção de
conhecimento na área.

Objetivo
Instrumentalizar, através do entendimento das relações de gênero nas sociedades tradicionais e contemporâneas, a construção coletiva de novos
conhecimentos e atitudes que direcionem o repensar de práticas direcionadas a homens e mulheres que serão o público de trabalho dos discentes quando
profissionais de saúde em enfermagem.
·Resignificar a construção coletiva de novos conhecimentos e atitudes que direcionem o repensar de práticas de enfermagem direcionadas às pessoas
cisgêneros e transgêneros, atuando em práticas éticas, e combatendo a misoginia e a homotransfobia.
·Discutir o processo saúde e doença numa perspectiva de gênero, articulado à historicidade da construção das identidades feminina e masculina na sociedade
e a intervenção dos serviços de saúde às necessidades destes usuários.
·Refletir sobre a construção histórica da enfermagem e a superação de paradigmas que a designam em profissão essencialmente feminina e subserviente,
reproduzindo às opressões deflagradas na heteronormatividade.

Conteúdo
1. A PERCEPÇÃO DAS RELAÇÕES DE GÊNERO: DO PATRIARCADO A SUBVERSÃO DO MOVIMENTO FEMINISTA.
·Feminino e masculino: o ser homem e o ser mulher, na perspectiva de análise cisgênero e transgênero.
·A Expressão cultural de fatos biológicos: do patriarcado ao conceito analítico de gênero.
·O movimento feminista e suas repercussões na sociedade contemporânea.

2. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER: DA MISOGINIA AO FEMINICÍDIO.
·Conceito de violência, vulnerabilidades (espaços onde se deflagram) e determinação na integralidade da saúde da mulher.
·Aspectos legais: A lei Maria da Penha.
·Atuação multiprofissional no acolhimento às vítimas.
3. A CONSTRUÇÃO HISTÓRICA, A FORMAÇÃO E ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM SOB A ÓTICA DOS ESTUDOS DE GÊNERO.

·Os momentos históricos que compõe a enfermagem nas relações de gênero.
·A formação do enfermeiro sob a ótica de gênero.
·A determinação feminina x A inserção masculina na enfermagem.
·O processo saúde/doença dos cisgêneros e transgêneros: As práticas de atenção à saúde e atuação profissional do enfermeiro.

4. A DETERMINAÇÃO SOCIAL NAS RELAÇÕES DESIGUAIS DE GÊNERO.
·As políticas transgêneros: conquistas, limites e possibilidades. 
·O transfeminismo.
·Estudos de gênero nas escolas: Superando os discursos heteronormativos.

Metodologia
5. METODOLOGIA:

·Captação de conhecimentos e experiências de vida dos discentes com relação aos conceitos e discussões de gênero em sua comunidade. 
·Inserção das discussões sobre A experiência de vida dos discentes como ponto de partida para a construção dos conhecimentos e identificação de
paradigmas e pragmatismos.
·Aulas expositivas e dialogadas ministradas pela docente, após leituras textuais entregues previamente aos discentes. 
·Realização de seminários temáticos.
·Discussões a partir de Filmes, leituras textuais, postagens em redes sociais e músicas que abordem as temáticas, instigando a descoberta crítica-reflexiva a
respeito dos estereótipos reproduzidos histórico, cultural e socialmente.
·Participação de profissionais colaboradores dos serviços de referência à saúde e proteção da mulher, professores de outras instituições e representantes dos
movimentos militantes no combate a homotransfobia.
·Avaliação por análise do desempenho dos discentes nos momentos de apresentação de seminários, construção de resenhas, participação discursiva após as
leituras textuais e apontamentos relevantes. Bem como, atitudes éticas observadas no decorrer dos momentos presenciais.
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Procedimentos
PARTICIPAÇÃO NAS DISCUSSÕES COLETIVAS EM SALA 

CONSTRUÇÃO DE RESENHA CRÍTICA - 1 AVALIAÇÃO.

APRESENTAÇÃO DE SEMINÁRIOS TEMÁTICOS - 2 AVALIAÇÃO
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