
O projeto Promotoras Legais Populares 
surgiu da necessidade de enfrentar as situações 
de violência, exploração, discriminação e 
desigualdade sofridas pelas mulheres.

O que é

É um projeto que já é construído em outros 
países da América Latina e em diversos estados 
e cidades do Brasil e está sendo realizado pela 
quarta vez em Curitiba. O eixo central é o 
processo formativo numa perspectiva de 
educação popular. Seu objetivo é contribuir para 
a igualdade de direitos e o exercício da cidadania 
das  mu lhe res ,  poss i b i l i t ando  ma io r 
conhecimento sobre os direitos das mulheres e 
os mecanismos de sua efetivação, as lutas 
feministas, as leis que garantem direitos à 
mulher.
 O projeto busca oferecer às mulheres condições 
para superar as situações de discriminação e 
desigualdade vividas no cotidiano, contribuindo 
para reconhecerem a ocorrência de violações e 
se empoderarem para enfrentar esses 
problemas. A proposta traz no seu no bojo traços 
dos ideais de justiça, democracia e dignidade, a 
defesa dos direitos humanos e a construção de 
relações igualitárias e justas. Tem possibilitado a 
criação de novos espaços de união e articulação 
que abrem caminhos e rompem barreiras contra 
a discriminação e a opressão. As Promotoras 
Legais Populares são aquelas que podem 
orientar, dar conselho e promover a função 
instrumental do direito no dia-a-dia das 
mulheres.
Cada encontro do curso contará com 
facilitadoras de movimentos feministas e 

populares, profissionais dos mais diversos 
campos de atuação.

A quem é destinado

O curso é organizado apenas por mulheres e para 
mulheres do meio popular, trabalhadoras, de 
movimentos e organizações sociais e sindicais e 
de comunidades tradicionais, de qualquer idade. 
Não há qualquer tipo de custo. 

Quando

Os encontros são semanais, todas as 
segundas-feiras das 18h30 às 21h. Serão 23 
encontros de 23 de maio a 24 de outubro.

Cronograma

Mulher, História e Ideologia

23/05 - Apresentação do projeto
30/05 - Educação Popular Feminista
06/06 - A Construção dos papéis sociais da 
mulher e do homem na sociedade
13/06 - O sistema capitalista e a divisão sexual 
do trabalho       
20/06 - A história do movimento feminista no 
Brasil e América Latina
27/06 - Mulher, mídia e representação cultural
 
Para entender a sociedade

04/07 - Relações Raciais
11/07 - FÉRIAS ESCOLARES
18/07 - A Mulher Negra

25/07 - Políticas para mulheres e mulheres 
na política
01/08 - Laicidade do Estado e Religião
 
Para entender o Direito      
                                                        
08/08 - Os direitos da Mulher Trabalhadora
15/08 - Direito à Cidade: a mulher e o 
espaço urbano
22/08 - Direito à alimentação adequada e 
soberania alimentar: as mulheres e a 
agroecologia
29/08 - Direito das Famílias
05/09 - Direito de envelhecer da mulher
12/09 - Mulher, criminalização e resistência
 
Para combater a violência contra a mulher

19/09 - Para entender a violência contra a 
Mulher
26/09 - Violência contra a mulher: o que 
fazer?
 
Saúde e sexualidade

03/10 - Saúde da Mulher
10/10 - Sexualidade e reapropriação do 
corpo pela mulher
17/10 - Direitos reprodutivos e autonomia 
sobre o próprio corpo
24/10 - Diversidade sexual
31/10 - Avaliação do curso

Onde

No prédio histórico da Universidade Federal do 
Paraná (UFPR), na Praça Santos Andrade.



Como se inscrever

Entregar a ficha de inscrição (em anexo) 
devidamente preenchida para uma das 
coordenadoras do projeto, enviá-la para o e-mail 
plpscuritiba@gmail.com ou deixá-la na Secretaria 
do Núcleo de Prática Jurídica da UFPR (NPJ) no 
prédio histórico da praça Santos Andrade. As 
inscrições vão até dia 29 de abril de 2016.

Vagas

Infelizmente dispomos de apenas 60 vagas. Por 
conta dessa l imitação, as vagas serão 
prioritariamente destinadas a mulheres 
organizadas no meio popular, nos sindicatos e em 
movimentos sociais, público-alvo do projeto. A 
seleção se dará com base nos dados fornecidos na 
ficha de inscrição. Entraremos em contato com as 
selecionadas até dia 13 de maio.
Ressaltamos a todas as interessadas a importância 
do comprometimento com o projeto. Se você é 
selecionada e deixa de comparecer, está vaga 
poderia ser destinada a outra mulher que pode ter 
muita vontade e disponibilidade para participar.

Parcerias

Assembleia Popular Paraná – AP/PR
Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos e 
Cidadania – CAOP/DH
Centro de Formação Urbano Rural Irmã Araújo – CEFURIA
Coletivo Iara
Defensoria Pública do Estado do Paraná
Fórum de Extensão - Direito UFPR
Grupo de Teatro Nus Partus
Marcha Mundial das Mulheres
Núcleo de Prática Jurídica – NPJ/UFPR
OAB Paraná
Rede de Educação Cidadâ - RECID
Rede de Mulheres Negras
Sindicato das Empregadas Domésticas de Curitiba
Sindicato de Engenheiros do Estado do Paraná – SENGE/PR
Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Paraná – 
APP Sindicato
Terra de Direitos
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Contatos

Contatos: Ligações, mensagens ou Whatsapp
Naiara: (41) 9909-4692 (TIM); Daiane: (45) 9968 
3621 (TIM); Isabela: (41) 9708-7087 (Vivo)
plpscuritiba@gmail.com

DISQUE 180

Serviço Federal de informação e orientação sobre 
atendimento a mulheres que sofrem violência.

Telefones úteis

Delegacia da Mulher
Fone: (41) 3219-8600
IML Instituto Médico Legal
Fone: (41) 3321-8100
Defensoria Pública 
Fone: (41) 3219-7340
Centro de Referência de Atendimento à Mulher 
em Situação de Violência 
Fone: (41) 3323-5314
Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra 
a Mulher 
Fone: (41) 3017-2607
Conselho Municipal da Condição Feminina de 
Curitiba 
Fone: (41) 3324-8159/ 3313-7118/ 3313-7123
Conselho Estadual dos Direitos da Mulher do 
Paraná 
Fone: (41) 3221-7243
Hospital do Trabalhador 
Fone: (41) 3112-5700
Programa Mulher de Verdade (Informações): 
Ouvidoria – Fone: 0800-6440041 ou 156

Realização
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