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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Reitoria

Gabinete do Reitor
Coordenação de Inclusão e Diversidade

Núcleo de Gênero e Diversidade

 

Memorando nº 22/2019/NUGEN/CID/GR/REITORIA

Ao(À)

Gabinete do Reitor; Pró-Reitoria de Ensino; Centro de Artes; Centro de Ciências Químicas, Farmacêuticas e de
Alimentos; Centro de Desenvolvimento Tecnológico; Centro de Engenharias; Centro de Integração do
Mercosul; Centro de Letras e Comunicação; Conservatório de Música; Escola Superior de Educação
Física; Faculdade de Administração e de Turismo; Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel; Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo; Faculdade de Direito; Faculdade de Educação; Faculdade de Enfermagem; Faculdade
de Medicina; Faculdade de Meteorologia; Faculdade de Nutrição; Faculdade de Odontologia; Faculdade de
Veterinária; Instituto de Biologia; Instituto de Ciências Humanas; Instituto de Física e Matemática; Instituto de
Filosofia, Sociologia e Política.

Assunto: Apresentação do NUGEN nos eventos de acolhida aos (as) calouros (as) de 2019/2

  

Prezados (as),

No dia doze de agosto iniciamos o segundo semestre letivo do ano de dois mil e dezenove. O
Núcleo de Gênero e Diversidade da UFPel (NUGEN), desde sua criação no ano de dois mil e dezessete, vem
trabalhando fortemente nas questões relativas a gênero e sexualidade, combatendo o machismo, o sexismo, a
misoginia, a homolesbobitransfobia. Nossos principais norteadores são a igualdade e o respeito de direitos e a
coibição à discriminação por sexo, orientação sexual e identidade de gênero de forma a construir uma política
institucional afirmativa no campo de gênero e diversidade sexual, acolhendo e encaminhando as demandas da
comunidade universitária. Nossos valores vão ao encontro da paz, da generosidade, do respeito, da tolerância,
da sensibilização, do diálogo e da escuta com as diferenças. Nossas frentes de trabalho são atuantes nos campos
da formação, denúncia, comunicação, bem como saúde e cidadania da população LGBT. 

Dessa maneira, gostaria de contar com vocês, Senhores (as) Diretores (as) e Coordenadores
(as), para que, quando da acolhida dos (as) calouros (as), o NUGEN esteja presente, apresentando o Núcleo,
pois muitas vezes, os (as) alunos (as) deparam-se com situações na vivência acadêmica e não sabem a quem
recorrer e o NUGEN é um espaço de acolhimento. 

Peço ampla divulgação junto aos colegiados de curso, para que juntos possamos atuar de
maneira colaborativa, de forma a atingir o máximo de discentes ingressantes. 

Certa de sua colaboração e enfatizando que estamos a sua disposição, despeço-me. 

Atenciosamente, 

RODRIGO SILVA DA SILVA 
Assistente em Administração

SIAPE 2394168

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO SILVA DA SILVA, Assistente em
Administração, em 11/07/2019, às 09:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0611953
e o código CRC F14C6637.

Referência: Processo nº 23110.028652/2019-85 SEI nº 0611953
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