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Iniciativas Empresariais do FGVces 

Capacitação em Gênero e Desenvolvimento Sustentável 

A capacitação tem como objetivos promover: 

• Panorama das principais linhas teóricas, marcos normativos e referências internacionais 
sobre empoderamento feminino. 

• Apresentação de ferramentas e fundamentos para construção de uma abordagem de 
gênero para o desenvolvimento sustentável. 

• Perspectiva crítica sobre os desafios para a promoção da equidade de gênero no âmbito 
do desenvolvimento. 

A capacitação é destinada, principalmente, aos profissionais que atuam em empresas de qualquer 
setor ou porte e profissionais envolvidos em agendas socioambientais, programas de fomento ao 
desenvolvimento local e planejamento estratégico. 

Carga horária total: 16h. 
Sendo  atividades síncronas: 10h 

atividades assíncronas: 6h 
 

As 04 sessões síncronas enfocarão o debate sobre trajetória de direitos das mulheres, ferramentas para 
uma abordagem de gênero sobre o desenvolvimento sustentável, além da discussão de situações e casos 
específicos. As atividades assíncronas abrangerão leituras individuais e exercícios em grupo, buscando 
fomentar aplicação prática das teorias e abordagens apresentadas ao grupo. A agenda abaixo é uma 
proposta de estrutura e conteúdo. 
 
 

Dia 1 

09h30 Boas vindas 

9h50 
A Módulo 1: Trajetória de mobilização feminista, marcos internacionais e 
direitos das mulheres;  

10h30 Intervalo 

10h40 
Módulo 1: Trajetória de mobilização feminista, marcos internacionais e 
direitos das mulheres; 

11h30 Módulo 1: Debate sobre o tema; 

12h00 Encerramento dia 1 

 
 
 
 
 
 

mailto:ces@fgv.br
http://www.fgv.br/ces


 

FGVces 
Av. 9 de Julho, 2029 11º andar - 01313-902 - São Paulo - SP   |  55-11-3799-3342  |  ces@fgv.br  |  
www.fgv.br/ces 

 

Dia 2 

09h30 Revisão 

9h45 Módulo 2:  Abordagem de gênero para o desenvolvimento sustentável; 

10h30 Intervalo 

10h40 Módulo 2: Abordagem de gênero para o desenvolvimento sustentável; 

11h30 Módulo 2: Dúvidas e debate sobre o tema; 

12h00 Encerramento dia 2 

 
Dia 3 

09h30 Revisão 

9h45 Módulo 3: Interseccionalidade como ferramenta metodológica;   

10h30 Intervalo 

10h40 Módulo 3: Interseccionalidade como ferramenta metodológica;   

11h30 Módulo 3: Dúvidas e debate sobre o tema; 

12h00 Encerramento dia 3 

 
Dia 4 

09h30 Revisão 

9h45 
Módulo 4: Mulheres indígenas e rurais: direito ao território e moradia 
adequada;  

10h30 Intervalo 

10h40 
Módulo 4: Mulheres indígenas e rurais: direito ao território e moradia 
adequada;  

11h30 Módulo 4: Dúvidas e debate sobre o tema; 

12h00 Encerramento dia 4 
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