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Resumo
O projeto visou realizar três ações, sendo duas de pesquisa e uma de capacitação. No âmbito das
primeiras ações, foi proposto aos bolsistas que realizassem uma pesquisa sobre quadrinhos com
temática LGBTT e um levantamento das necessidades de adaptação do prédio do Centro de Referência
para pleno acesso. Como ação de capacitação, iniciou-se a elaboração de um curso, voltado às forças
de segurança pública, de “Segurança sem homo e transfobia”. A primeira atividade busca avaliar
quadrinhos com temática LGBTT e sua importância na luta em favor da diversidade, contra
preconceitos. São levados em conta aspectos estéticos e de conteúdo, sua capacidade de empatia com
o público e relevância para a luta contra homo e transfobia. A pesquisa encontra-se em processo de
finalização, compilando os dados coletados para análise final. Na segunda ação, buscou-se avaliar as
necessidades de adaptação do prédio do Centro de Referência do IFF, para possíveis propostas de
alteração, de modo a adequar o edifício às demandas de portadores de necessidades especiais e às
previstas na legislação relativas à igualdade de gênero. Essa atividade foi realizada e está sendo
finalizada para entrega aos responsáveis pelo Centro de Referência. A última proposta visa capacitar
agentes de segurança pública da cidade para que possam realizar suas funções sabendo como lidar
com a população LGBTT sem cair em estereótipos ou pré-conceitos. A proposta é de que os agentes se
transformem em multiplicadores do conhecimento, aumentando a qualidade do serviço oferecido à
população. Foram montados dois cronogramas, um com 20h e outro com 40h de palestras e feitos
contatos com diversos profissionais para ministrá-las. Porém, com a greve, as conversações foram
paralisadas, sendo retomadas agora, após o reinício das atividades do instituto. Espera-se que os
contatos consigam ser realizados e o curso seja ofertado antes do final da vigência do projeto de
extensão.
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