ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SEÇÃO GOIÁS
ESCOLA SUPERIOR DE ADVOCACIA - ESA GOIÁS
PLANO DE AULA
Curso: Lei Maria da Penha: Atualizações
Público: Curso de curta duração
Data: 04/03/2021, 15 horas
Professora: Michely Coutinho Oliveira de Andrade
Minicurrículo: Advogada e educadora. Servidora pública federal (UFG). Graduação em
Direito. Pós-graduada em Direito Público. Especializada em Direito do Trabalho, Direitos
Humanos, Direito Público, Gestão Pública e do Terceiro Setor. Atuação em entidades do
Terceiro Setor em Goiás, em especial em sindicato, movimentos sociais e defesa de direitos
humanos. Conselheira no Conselho Municipal da Mulher (CMDM Goiânia), no Centro
Popular da Mulher/União Brasileira de Mulheres (CPM/UBMgo), e Diretora de Gênero e
Diversidade do SINT-IFESgo. Mais em: www.michelycoutinho.com.br/curriculo.
1. EMENTA:
Lei Maria da Penha - Lei 11.340/2006. Atualizações recentes da Lei 11.340/2006,
notadamente as medidas em sede policial e judicial.
2. OBJETIVO GERAL:
*Taxonomia de Bloom (Revisão 2001)
● Conhecer e aplicar as atualizações recentes da Lei Maria da Penha - Lei
11.340/2006
2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
● Apresentar de forma panorâmica o contexto de criação da Lei 11.340/2006, a partir
do caso Maria da Penha, e a tramitação internacional que culmina com a legislação
em questão;
● Apresentar de forma panorâmica o contexto social o contexto social e cultural da
violência contra a mulher no Brasil e em Goiás;
● Aprofundar as atualizações recentes da Lei 11.340/2006 no que se refere às
medidas em sede policial e judicial.
3. CONTEÚDO
1. Contexto
• Violência na pandemia
• Histórico Caso Maria da Penha
2. Apontamentos jurídicos
• Aspectos gerais
• Medidas de natureza policial
• Medidas de natureza judicial
3. Considerações finais
• Projetos de Lei
• Síntese
• Indicações
• Referências

Brasil x Internacional

4. METODOLOGIA:
● Sala de aula invertida - envio de material anteriormente à aula, disponível em
www.michelycoutinho.com.br/2021/03/04:
• Slides
• Plano de aula
• Texto sobre a tramitação internacional do caso Maria da Penha:
VICENTIN, Aline. A trajetória jurídica internacional até a formação da lei brasileira no
caso Maria da Penha. Revista âmbito jurídico. Caderno de direito internacional, n.80.
2010.
Disponível
em:
<https://ambitojuridico.com.br/edicoes/revista-80/a-trajetoria-juridica-internacional-ate
-formacao-da-lei-brasileira-no-caso-maria-da-penha/>.
• Indicações de leituras, vídeos, músicas e outros materiais complementares.
● Aulas expositivas dialogadas online - síncrona na plataforma Zoom, alternada com o
uso de metodologia ativa sala de aula invertida (envio prévio de material
complementar), e uso da plataforma www.menti.com para participação ativa com
questão norteadora.
● Sugestão de formas de fixação do conteúdo: mapa mental e flash card.
● Debate e interação para troca de experiências práticas entre os presentes.
● Indicação de material complementar - leituras, vídeos, músicas, etc.
● Disponibilização de canal de comunicação para dúvidas posteriores à aula.
5. RECURSOS DIDÁTICOS
● Slide + Plataforma Zoom
● Plataforma Menti.com
● Site próprio para disponibilização de material complementar - michelycoutinho.com.br
Observações:
• Autorizo a disponibilização dos slides e material complementar pela ESA Goiás aos alunos
do curso, bem como sua publicização em outras mídias que julgarem pertinentes como rede
social, youtube, dentre outras.
• Solicito envio prévio do referido material com 72 horas de antecedência aos alunos,
também disponível em site próprio.
6. AVALIAÇÃO
●
●

Avaliação do aluno: contínua, com foco na participação, interação, reflexão e
debate dos alunos. Solicitação de feedback no www.menti.com
Avaliação da professora: formulário de feedback
www.michelycoutinho.com/feedback

7. INDICAÇÕES
LEITURAS:
• Obra coletiva – Manual dos Direitos da Mulher
Coord. Carolina Valença Ferraz et al. Editora Saraiva.
• Artigos sobre violência contra a mulher e Lei Maria da Penha
https://emporiododireito.com.br/leitura/recentesalteracoes-na-lei-maria-da-penha-demagogial
egislativa-ou-efetividade-no-combate-a-violenciadomestica#.X8aMxrSOGag.link
https://emporiododireito.com.br/leitura/violenciapsicologica-contra-a-mulher-nova-alteracao-d
a-leimaria-da-penha-e-falta-de-efetividade-na-prevencaoe-punicao-da-violencia-domestica#.
X8aNNLIEPA.link
https://emporiododireito.com.br/leitura/medidaprotetiva-de-urgencia-da-lei-maria-da-penha-p
odeser-aplicada-a-adolescenteinfrator#.X8aNlrfBKCg.link
https://emporiododireito.com.br/leitura/medidas-denatureza-policial-a-mulher-vitima-de-violen
ciadomestica-alteracoes-e-inclusoes-da-lei-n-13-505-17-por-ricardo-antonioandreucci#.X8aN

2GPScKw.link
https://emporiododireito.com.br/leitura/violenciacontra-a-mulher-e-principio-da-insignificancia
-porricardo-antonio-andreucci#.X8aOAOBUeXQ.link
https://emporiododireito.com.br/leitura/violencia-degenero-e-as-medidas-protetivas-a-mulherporricardo-antonio-andreucci#.X8aOmYMCh6E.link
VÍDEOS:
• Canal Michely Coutinho - Playlist “Direitos Humanos, Gênero e Diversidades” (Desde 2015)
https://www.youtube.com/playlist?list=PLND-OClluhRwNO69SN7chbwU5ZjCOrcbU
• Maria da Penha. Um caso de Litígio Internacional
CLADEMenvideo
https://www.youtube.com/watch?v=m2ShbJDkzz0
• Filme: Amor?
O filme é uma mistura poética e emocionante de documentário com ficção, um filme sobre
violência entre casais, onde atores e atrizes interpretam personagens cujo texto foi retirado a
partir do depoimento
https://www.youtube.com/watch?v=2yBIZF2QxE0
• Vídeo autoral “Hoje eu recebi flores”
(Direção Michely Coutinho e Lucas Carvalho. Elenco: Carolina Schmid)
https://www.youtube.com/watch?v=MpSU_oMXbp8&list=PLND-OClluhRwNO69SN7chbwU5
ZjCOrcbU&index=3
• A História dos Direitos Humanos (legenda)
Documentário produzido por United for the Human Rights
https://www.youtube.com/watch?v=uCnIKEOtbfc
• Violência contra a mulher no Brasil em Números
https://www.youtube.com/watch?v=Wbd9fJiin5o
• Campanha Mulheres e Direitos (unfpabrasil)
Com peças enfocadas em homens, mulheres em situação de violência e populações do
Norte e Nordeste do Brasil, a campanha valoriza a contribuição da Lei Maria da Penha e da
rede de serviços de atendimento às mulheres em situação de violência.
https://www.youtube.com/watch?v=bK8hwKmzYto
• Violência Doméstica - Animação
Animação feita pela Brainwash Studios retratando a violência de gênero e suas
consequências.
https://www.youtube.com/watch?v=CEmkZ2D2gn4
MÚSICAS:
• Samba Enredo 1989 - Direito É Direito
G.R.E.S Unidos de Vila Isabel (RJ)
"Direito é direito / Está na declaração (bis) / A humanidade / É quem tem razão"
• Maria da Penha, Alcione
"Se der mais um passo / Eu te passo a "Maria da Penha" / Você quer voltar pro meu mundo /
Mas eu já troquei minha senha"
• Maria da Vila Matilde, Elza Soares
"Cadê meu celular? / Eu vou ligar pro 180"

• Volta por cima, Maria Bethânia
"Levanta, sacode a poeira / E dá a volta por cima"
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