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TÍTULO DO CURSO 

II Seminário sobre atualidades e perspectivas dos direitos da diversidade sexual e de gênero 

 

Promoção 

Associação dos Advogados de São Paulo (AASP) 

Escola Nacional de Advocacia do Conselho Federal da OAB (ENA-OAB) 

 

Coordenação 

Dimitri Sales 

 

Data 

25/5 – sexta-feira 

 

Horário: 8 h                 Carga horária: 8 horas-aula 

 

PROGRAMA 

 

 

8 h – Conferência de abertura: O futuro da democracia no Brasil: desafios à proteção dos direitos 

humanos e população LGBT. 

Inês Virgínia Prado Soares 

 

9 h – Mesa I – Democracia, feminismo, direitos reprodutivos e diversidade sexual e de gênero. 

– Democracia, feminismo e conservadorismo no Brasil. 

Eleonora Menicucci 

 

– Reconhecimento jurídico dos direitos sexuais e os direitos reprodutivos. 

Sílvia Pimentel 

 

– Direitos reprodutivos e proteção às diferenças sexuais e de gênero. 

Ana Carolina Mendonça 

 

11 h – Debates.  

 

11h30 – Conferência: Direitos de gênero: lutas por identidade e emancipação de travestis e transexuais. 

Giowana Cambrone Araújo 

 

12h30 – Intervalo para almoço (livre). 

 

14 h – Mesa II – Trabalho, relações de trabalho e direitos da diversidade sexual e de gênero. 

– Os sentidos do trabalho: entre capitalismo e produção de direitos. 

Ricardo Antunes 

  

– Direito do Trabalho e subjetividades: reconhecimento, proteção jurídica e enfrentamento às discriminações. 

Cláudia Patrícia Luna 

 

– Trabalho, subjetividade e diferenças de gênero. 

Renata Perón 

 

16 h – Debates.  
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16h30 – Conferência de encerramento: Proteção dos direitos da diversidade sexual e de gênero: Brasil, 

Argentina e Chile 

Dimitri Sales (Brasil) 

Karen Atalla Rifo (Chile)  

María Rachid (Argentina) 

 

             

  
 
 
 

 
 
 

Inscrição clique aqui 

Observação: as inscrições pela internet ficam disponíveis até dois dias úteis antes do início 

do curso para a opção de pagamento por boleto bancário; e até 24 horas antes do início do 
curso para cartões de crédito. 

http://cursosonline.aasp.org.br/curso/seminario-sobre-atualidades-perspectivas-direitos-diversidade-sexual-genero

