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CURSO GÊNERO E DIVERSIDADE NA ESCOLA
Apresentação
Com o entendimento de que, para vencer os desafios no enfrentamento das discriminações e
preconceitos é preciso compreender as diversidades existentes na sociedade, além das leis, é
de extrema importância investir numa mudança de mentalidade, através de práticas
educativas, que levem a reflexões, tanto individuais quanto coletivas, envolvendo os
principais atores do processo educativo – o professor, o educador.
O curso Gênero e Diversidade na Escola foi idealizado com o propósito de contribuir para a
formação continuada de profissionais da educação da rede pública de ensino. Tem como
objetivos informar, orientar e discutir, com os trabalhadores e trabalhadoras da educação,
aspectos que enfoquem o respeito, a valorização, a dignidade do ser humano, independente da
condição de gênero, etnia, sexualidade e idade.
Assim pensando foi concretizada uma parceria entre a Secretaria Especial de Políticas para as
Mulheres(SPM/PR), a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial
(SEPPIR/PR),
a
Secretaria
de
Educação
Continuada,
Alfabetização
e
Diversidade(SECAD/MEC), a Secretaria de Educação a Distância (SEED/MEC), o Bristish
Council e o Centro Latino-Americano em Sexualidade e Direitos Humanos
(CLAM/IMS/UERJ).
Para atingir o desafiante objetivo, dada a complexidade que envolve as questões da
discriminação, realizou-se uma articulação com as instituições púbicas de ensino superior dos
estados brasileiros, sendo os mesmos convocados, através de edital, para que, no diálogo
interno com seus respectivos órgãos, fomentem a pesquisa, a extensão e o ensino, a fim de dar
a execução do referido curso.
Na Universidade Federal de Sergipe, o curso Gênero e Diversidade na Escola (GDE) – na
modalidade à distância – será ofertado através do Núcleo de Pesquisas e Ações da Terceira
Idade (NUPATI), implantado desde 1998, vinculado a Pró-Reitoria de Extensão, em parceria
com o CESAD/UAB. Pela proximidade e sensibilidade no desenvolvimento de atividades
voltadas para o idoso, o NUPATI, ao encaminhar o projeto para a SECAD/MEC, incluiu na
proposta o tema Envelhecimento Humano, que será perpassado nas relações transversais entre
os temas gênero, orientação sexual e étnico-racial, conforme foi aprovado. Desta forma, no
programa do curso também está contemplada essa temática, por vezes esquecida, cuja
discriminação e preconceito permeiam o cotidiano das pessoas desta faixa etária.
O curso GDE será realizado nos pólos da Universidade Aberta do Brasil- UAB/UFS,
localizados nos municípios de Arauá, Estância, Laranjeiras, Japaratuba e Carira, terá
uma carga horária total de 200 horas, sendo 160h à distancia e 40h presenciais, podendo
participar professores e profissionais do ensino básico da rede pública.
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Programa / GDE
O curso está programado em cinco módulos:
. Módulo I
Unidade 1: Introdução, orientação metodológica e ambiente virtual.
Unidade 2: Diversidade e vida em sociedade.
. Módulo II
Unidade 1: Construção social da identidade da criança, adolescente, adulto e
Idoso e suas marcas de gênero.
Diferenças de gênero na organização da vida pública e privada.
Unidade 2: Movimentos sociais na luta contra as desigualdades de gênero.
Unidade 3: Relações de gênero no cotidiano escolar,familiar e social.
Gênero e relações inter-geracionais.
. Módulo III
Unidade 1: Sexualidade-dimensão conceitual e diversidades.
Unidade 2: Políticas Sociais, orientação sexual e reprodução.
Unidade 3: Sexualidade nas diversas idades e o cotidiano escolar, familiar e
Social.
. Módulo IV
Unidade 1: Relações étnico-raciais
Conceitos de raça, racismo e etnicidade.
Unidade 2: A inter-relação entre raça, sexualidade, etnia, gênero e idade.
As especificidades étnico-racial no cenário das desigualdades no
Brasil.
Unidade 3: Igualdade étnico-racial também se aprende na escola.
“Escola sem Cor”, em um país de diferentes raças e etnias.
Estereótipo e preconceitos no currículo escolar e as Diretrizes
Curriculares para uma educação sem preconceitos.
. Módulo V
Avaliação: elaboração do Memorial; produção e apresentação do
trabalho final.

Cronograma
O início do curso está previsto para o dia 23 de abril/2010 e o cronograma
completo será divulgado posteriormente.
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Equipe GDE/UFS

. Coordenadora do Curso
Noêmia Lima Silva
. Coordenadora de Tutoria
Maria da Conceição Vasconcelos Gonçalves
. Professores-Conteudistas
Cybele Maria R. Ramalho
Maria Helena Santana Cruz
Vânia Carvalho Santos
Vera Núbia Santos
. Professores-formadores
Carla Alessandra da S. Nunes
Daisy Maria dos Santos
Miguel Arturo Chamoro Vergara
Neilson Santos Meneses
Rita de Cassia Ramalho
. Tutores a distância
Josivaldo de Santana (Laranjeiras)
Clara Rita Oliveira Sobral (Estância)
Maria do Carmo Lima Santos (Japaratuba)
João Paulo Lima Cunha (Carira)
Edilma Messias Porto (Arauá)

