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Resumo: O NUGEDIS do Campus Campos Centro iniciou suas atividades em 27 de abril de 2015
com a participação de 15 servidores do IFFluminense (Campus Campos Centro e Reitoria) nas suas variadas
formações profissionais, 2 estagiários (1 estudante de Direito e 1 estudante de Sistemas de Informação) e 2
bolsistas de Extensão (1 estudante de Letras e 1 estudante de Arquitetura e Urbanismo).
O NUGEDIS apresenta uma proposta interdisciplinar e inclusiva que visa abordar educação e
diversidade de gênero através de pesquisa e capacitação em diversas áreas tais como: sexualidade,
orientação sexual, empreendedorismo para mulheres em vulnerabilidade social. Assim sendo, espera-se
desenvolver ações (cursos e eventos) relacionadas à educação sem homolesbotransfobia; Diversidade na
Escola; Gestão Cooperativa e Empreendedora visando a economia solidária voltada para egressas do
Programa Mulheres Mil do Campus Campos Centro, bem como desenvolver pesquisa sobre preconceito e
desigualdades de gênero. A relevância do projeto está na abordagem de forma prática e teórica de questões
da sociedade como a violência contra a população LGBT e contra as mulheres; luta pela igualdade de
direitos; doenças sexualmente transmissíveis; gravidez precoce; violência contra a mulher – que refletem na
instituição de ensino.

Vivenciar no Campus Campos Centro do IFF a diversidade de gênero, de orientação

sexual com intuito de propiciar, com base no princípio da igualdade, um espaço educativo mais inclusivo, que
elimina toda e qualquer forma de discriminação e preconceito e que sabe lidar com a diversidade. Nosso
objetivo é conscientizar estudantes, professores, funcionários, bem como a sociedade em geral sobre os
direitos das mulheres e os direitos LGBT, visando uma sociedade plural, mais democrática e igualitária e
desenvolveremos uma temática que envolva, pelo viés da cidadania e do reconhecimento de direitos, a
comunidade acadêmica do Campus Campos-Centro do IFF e que perpasse por todos os níveis de ensino:
médio, técnico e superior (tecnológico, bacharelado, pós-graduação). Para isso trabalha-se com intervenções
lúdicas e teóricas, com seminários, espaços de conversações, filmes, teatros, material didático, parcerias
com outras instituições de ensino, ONGs, grupos de ativistas, como Coletivo Feminista, Grupo Esperança,
Universidade Federal Fluminense, Assessoria de Direitos Humanos do Município, ABRAFH (Associação
Brasileira de Família Homoafetiva) e o próprio Governo Federal, que lançou o Programa Brasil sem

Homofobia, em 2004, em conjunto com a sociedade civel, onde apresenta políticas para o combate à “onda”
de violência e discriminação sexual no país.
Esses são alguns dos objetivos do NUGEDIS e esta ação extensionista é voltada para comunidade interna e
externa e com isso estamos promovendo um debate no Campus Campos Centro sobre as questões
anteriormente mencionadas.
Vale ressaltar que todas as propostas serão publicadas e elaboradas em material informativos e didáticos.
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