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Luzinete Simões Minella

● Graduada (1972) e mestre em Ciências Sociais pela UFBA (1977), doutora em

Sociologia pela Universidade Nacional Autónoma de México (UNAM,1989).

Realizou estágio de pós-doutorado no Núcleo de Estudos de População da

Universidade Estadual de Campinas (NEPO/Unicamp,1998).



● Atualmente, é Profa. Adjunta IV aposentada da Universidade Federal de Santa

Catarina (UFSC)

● Iniciou sua atuação profissional em 1988 ministrando disciplinas na área da

sociologia política – sociologia da dominação. Atuou na área muitos anos,

intercalando suas atividades de ensino com pesquisa na área da saúde e

sociedade do brasil, políticas sociais, educação e saúde, gênero e suas

inter-relações com geração, etnia, classe e também licenciou outros campos

dentro da sociologia e ciências sociais, e em extensão. De 1993-1995, Luzinete

também chegou à direção e administração do Centro de Filosofia e Ciências

Humanas, Departamento de Ciências, atuando na função de coordenadora do

curso. Em 2002 se aposentou através da portaria n.º 1084, Diário Oficial da

União n.º 178, em 13 de setembro de 2002, e hoje mantem vinculo institucional

como Profa. Adjunta IV Aposentada, atuando no Programa de Pós-Graduação

em Sociologia Política e no Doutorado Interdisciplinar em Ciências Humanas do

Centro de Filosofia e Ciências Humanas.

● Em relação às linhas de pesquisa, a socióloga focou suas atividades nas linhas de

gênero e suas inter-relações com geração, etnia, classe; saúde e sociedade no

Brasil; e, políticas sociais, educação e saúde, cujo objetivo era o conjunto das

atividades da linha organiza-se em torno de três eixos temáticos: primeiro deles

focaliza as políticas sociais na área de saúde e as relações entre gênero e saúde

reprodutiva, bem como a questão social da infância; o segundo analisa o ensino

público e/ou privado do ponto de vista histórico, o multiculturalismo e as

relações entre educação e etnia; o terceiro aborda a sociabilidade juvenil nas

suas relações com a cultura e com a política.

● Iniciou seus projetos de pesquisa em 1990, trabalhando com as Diferenças de

enfoque sobre os acidentes de trabalho e suas contribuições

teórico-metodológicas, onde ficou até 1992; de 1993 – 1996 pesquisou sobre

Reprodução Humana: uma análise sociológica da percepção sobre esterilização

feminina; em 1996 – 1999: Planejamento familiar em Florianópolis e Porto

Alegre: diretrizes institucionais e fontes de financiamento da esterilização

feminina e da vasectomia (1985-1995); 2002 – 2005 pesquisou referente a

Gênero e Infância na História Social; 2005 – 2006: Contracepção e

planejamento reprodutivo na percepção de usuárias do Sistema Único de Saúde;

2006 – 2011: Esterilização feminina: tendências do debate a partir de 2000;



2008 – 2011: Temáticas prioritárias no campo de Gênero e Ciências no Brasil;

2012 – 2015: Mulheres no campo da Medicina no Nordeste e no Sul do Brasil:

interseções de gênero, gerações, classe e etnia; de 2015 – 2017: No trono da

ciência: laureadas com o Nobel na Fisiologia ou Medicina (1947-2015); de

2015 – 2018: Graduação em Medicina: perfil dos/as estudantes, impacto das

cotas e interferências de gênero; e, de 2018 até 2020 pesquisou sobre Cotistas

Raciais no Ensino Superior: trajetórias, percepções sobre preconceitos e

projetos futuros.

● Quanto aos seus projetos de extensão, trabalhou de 2002 a 2004 no Projeto para

o desenvolvimento e implementação da Revista Estudos Feministas Online e de

um Consórcio de Publicações Feministas e, de 1999 a 2002 no Recriando

projetos pessoais entre crianças e adolescentes carentes: ações voluntárias e

políticas sociais.

● Começou a publicar em periódicos desde 2005, na Revista Estudos Feministas, a

qual trabalha até hoje, juntamente com Cadernos Brasileiros de Saúde Mental e

Revista Feminismos.

● Tem fluência em português e espanhol, e, em relação ao inglês, compreende,

fala, lê e escreve razoavelmente.

● Em 1999 obteve um Poster Premiado, II Congresso Brasileiro de Ciências

Sociais em Saúde, em 2000 foi Paraninfa dos/as Formandos/as do Curso de

Graduação em Ciências Sociais, Graduação em Ciências Sociais da

Universidade Federal de Santa Catarina e em 2003 foi Paraninfa dos

Formandos do Curso de Graduação em Ciências Sociais, Graduação em

Ciências Sociais da UFSC.

● Quanto às suas produções, Luzinete conta em seu currículo com 20 artigos

publicados em periódicos – como: Temáticas prioritárias no campo de Gênero e

Ciências no Brasil: raça/etnia, uma lacuna?. Cadernos Pagu (UNICAMP.

Impresso), v. 40, p. 95-140, 2013, Papéis Sexuais e Hierarquias de Gênero na

História Social sobre Infância no Brasil. Cadernos Pagu (UNICAMP), v. 26, p.

289-327, 200 e Sobre algumas relações possíveis entre alienação e desordem

mental: as contribuições de Karl Marx e Michel Foucault. Saúde em Debate,

Londrina, n.34, p. 25-32, 1992 –, 28 livros publicados/organizados ou editados –

como Saberes e fazeres de gênero: entre o local e o global. 1a. ed.

Florianópolis: Editora da UFSC, 2006. 363p., e Dossiê Relações de Gênero e



Saúde Reprodutiva. n.1. ed. Florianópolis: Editora Mulheres, 2000. v. V. 8.

101p. –, 14 capítulos de livros publicados, 15 trabalhos completos publicados

em anais de congressos, 3 resumos expandidos publicados em anais de

congressos, 18 resumos publicados em anais de congressos, 31 apresentações de

trabalhos, entre outras 31 produções bibliográficas

● Orientou trabalhos de conclusão de curso, dissertações e teses, principalmente

nessas áreas, participou de eventos, congressos, exposições, feiras e mesas

redondas


