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1. Obje'vos específicos do estudante
Lista de objetivos específicos doestudante que será indicado para desenvolver este Plano de Trabalho.

Em 2011 tomou posse na Presidência da República do Brasil a primeira presidenta democra>camente 
eleita, Dilma Rousseff, do Par>do dos Trabalhadores (PT). Em meio a tensões com os movimentos 
feministas sobre o futuro das polí>cas públicas para as mulheres, foi convocada a 3a Conferência 
Nacional de Polí>cas para as Mulheres, na qual seria revisto o II Plano Nacional de Polí>cas para as 
Mulheres. Nesse momento, buscando ampliar e ao mesmo tempo se diferenciar das agendas 
feministas implementadas pelo Governo Lula, que a antecedeu, Dilma Rousseff promoveu um 
deslocamento nas pautas, antes focadas na violência contra as mulheres e a par>r daquele momento 
na autonomia econômica das mulheres. Desta forma, uma série de tensões se estabeleceu no campo 
feminista de polí>cas públicas em todo o Brasil, ainda sub-analisada e cujos efeitos produ>vos ainda 
carecem de reflexão teórica feminista, a saber, os impactos desse deslocamento na produção de novas 
polí>cas públicas no Brasil e, também, em como essas transformações geraram mudanças no campo 
feminista em nosso país. Desta forma, a presente pesquisa busca compreender os conflitos e tensões 
nos movimentos feministas e de mulheres em todo o Brasil a par>r do deslocamento da prioridade 
governamental da violência contra as mulheres para a autonomia econômica das mulheres.

2. Resultados específicos do estudante
Lista dos resultados específicos a serem alcançados pelo estudante que será indicado para desenvolver este Plano 
de Trabalho, entre eles a capacitação a ser atingida ao final dos 12 meses.

- Sistematização de material empírico 
- Análise de situações de conflito e tensão nos movimentos feministas e de mulheres no Brasil 
- Apresentação de trabalhos em eventos de divulgação científica e publicação de artigo

3. Cronograma específico de execução
Relação itemizada, em ordem sequencial e temporal, das atividades que deverão ser realizadas pelo estudante que 
será indicado para desenvolver este Plano de Trabalho, ao longo do período de desenvolvimento deste Plano de 
Trabalho (12 meses).
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Mês 01 - Apresentação do material empírico e levantamento de bibliografia sobre a temática 
Mês 02 - Organização de cronograma de material empírico, com elaboração de metas mensais de 
leitura. Início das reuniões quinzenais do projeto 
Mês 03 - Sistematização e análise dos dados do comitê governamental 
Mês 04 - Sistematização e análise das etapas locais da conferência 
Mês 05 - Sistematização e análise das etapas estaduais da conferência 
Mês 06 - Sistematização e análise das etapas nacionais da conferência 
Mês 07 - Organização de grandes eixos presentes no material empírico 
Mês 08 - Início da redação de texto científico com os principais resultados 
Mês 09 - Finalização da etapa de escrita 
Mês 10 - Realização de seminários para apresentação e discussão dos resultados na equipe 
Mês 11 - Edição e finalização do texto final 
Mês 12 - Elaboração e envio de relatório final
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