
PROJETO “SISBI NO MÊS DO ORGULHO LGBTQIAP+” 

Coordenadora : Rosilaine Silva 

Programação  

28/06/2022 

Horário: 8h as 18h - Feirinha de Arte e Cultura no campus Umuarama: 

Local: hall externo da Biblioteca Setorial Umuarama 

Horário: 15h as 17h – Palestras na Biblioteca Central Santa Mônica com transmissão nas 

redes sociais 

Justificativa para as palestras: 

Na Universidade Federal de Uberlândia, foi instituída a Política de Diversidade Sexual e de 

Gênero desde o ano de 2019. A Comissão de Acompanhamento da Política foi instituída em 

2020 e, dentre seus levantamentos apresentados no relatório do ano de 2021, percebeu-se 

uma falta de conhecimento da comunidade universitária a respeito dela, resultando em 

poucas ações voltadas à discussão e à implementação da política de maneira humana e legal. 

Desde 2015, a Universidade aprovou às pessoas travestis, transexuais e transgêneros o direito 

do uso do nome social no âmbito da Universidade. Entretanto, na contramão dessas políticas, 

percebe-se um lento desenvolvimento técnico, como treinamento e capacitações, para lidar 

com essa diversidade. A palestra discutirá as questões de diversidade no âmbito das pessoas 

LGBTQIA+ e quais maneiras de lidar com a humanização desse trato para além das burocracias 

e dos sistemas institucionais.  

Palestra 1 -  15h -  Sayonara Nogueira 

Informação sobre a palestrante: 

Licenciada em Geografia e Esp. em Coordenação Pedagógica, professora no Curso de 

Pedagogia da UNIPAC, Presidente do Instituto Brasileiro Trans de Educação, Secretária de 

Comunicação da Rede Trans Brasil e Membra do Painel de Concessão de Fundos do 

Internacional Trans Fund. 



 

Informação sobre a palestra: 

Quem somos: Conselho Municpal LGBT+ de Uberlândia 

Palestra 2 -  16h -  Guilherme Gomes 

Informação sobre o palestrante: 

Doutorando em Estudos Literários pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU) pesquisando 

literatura de temática LGBTQIA+. Mestre em Estudos Literários pela mesma instituição. 

Especialista em Gênero e Diversidade na Escola pela Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG).  Atua como Técnicos Administrativos da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) 

desde 2012, tendo trabalhado na Biblioteca e em Secretaria de Pós-graduação. Fez parte da 

Comissão Permanente de Acompanhamento da Política de Diversidade Sexual e de Gênero no 

ano de 2021. 



 
 

Informação sobre a palestra: 

Sistemas de controle ou humanização: como a burocratização dificulta o respeito à diversidade 

na UFU 

 

Horário: 17h - Intervenção artística de Whander Alipio e 

Lucas Guzzo (a confirmar data e horário). 

Informação sobre a artista: 

Mestrado em Artes Cênicas 

Informação sobre a intervenção artística: 

Colysões Abjetas: PUTREFAÇÃO da salada de Frutas. 



 

 

 

 

30/06/2022 

 Horário: 8h as 18h -

 Feirinha de Arte e Cul

tura no campus 

Santa Mônica: 

 

Local: hall externo da 

Biblioteca Central 

Santa Mônica 


