Relatório de atividades-ano de 2016
14/01/2016 –Participação da Aliança Nacional LGBTI no evento do IFPR com
62 profissionais da educação (professores (as) e funcionários (as) do instituto
federal do Paraná), campus campo largo, falando sobre orientação sexual,
identidade de gênero e desmistificando a ideologia de gênero. Em Campo
Largo, PR.

27/02/2016 - Participação na palestra “Adoção Homoafetiva, da Primeira
Instância ao STF”. Na Universidade Univille, a convite do IDDH - Instituto de
Desenvolvimento e Direitos Humanos e da Clínica De Direitos Humanos. Em
Joinville, SC.

05/03/2016 - Participação no lançamento do novo sistema de avaliação da
educação básica, com a assinatura de decreto e com a presença do ministro
da educação, Aloizio Mercadante, e o presidente do Inep, professor Luiz Curi, e
o secretário executivo do MEC, Luiz Claudio Costa. Em Brasília, DF.

10/04/2016 –Participação na Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão do
Ministério Público Federal (PFDC/MPF). A representação solicita apuração de
violações de direitos humanos realizadas por grupos conservadores e
fundamentalistas junto às escolas públicas e gestões municipais e estaduais
que buscam cercear o direito constitucional à educação para igualdade de
gênero, raça e sexualidade
17 e 18/05/2016 – Participação no Encontro Ministerial Internacional sobre
Respostas do Setor Educação à Violência Motivada por Orientação Sexual e
Identidade/Expressão de Gênero. O encontro contou com representação de 60
países e 20 ministérios de educação. O principal resultado dele foi um
Chamado à Ação (Call for Action) para assinatura dos ministros de educação
de todos os países até 31 de julho de 2016. Chamado à Ação por Ministros –
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Educação inclusiva e equitativa para todos/as estudantes – Em um ambiente
livre de discriminação e violência. Na sede da UNESCO em Paris.

18/06/16 – Participação na palestra “Superação do preconceito e discriminação
contra LGBTI: discutindo os silêncios da escola” no Colégio Estadual do
Paraná. Em Curitiba, PR.
12/07/16 – Participação no Canal Futura no Rio de Janeiro, no programa
“Conexão” discutindo LGBTIfobia e a evasão escolar. Rio de Janeiro, RJ.
10/08/2016 – Participação no lançamento da pesquisa sobre LGBTIfobia na
educação. O lançamento ocorreu na Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP)
com a presença de mais de 200 pessoas representando mais de 80 instituições
governamentais e não governamentais. Em Curitiba, PR.

14 e 15/09/16 - Participação no Fórum de Ações, Afirmativas, Diversidade e
Equidade, nos campus da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) em
Sorocaba, SP. O tema da palestra dada foi “Gênero e diversidade sexual na
educação”. Em Sorocaba, SP.

27/10/16 – Participação na apresentação da pesquisa “Pesquisa Nacional
sobre o Ambiente Educacional com Adolescentes e Jovens LGBTI no Brasil” na
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão
(Secadi) do Ministério da Educação. Em Brasília, DF.
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20/11/16 - Participação no I Seminário sobre Direitos Humanos/Semana da
Consciência Negra parceria na Faculdades Anhanguera. Joinville, SC.
08/12/16 – Participação na apresentação dos resultados da Pesquisa Nacional

sobre o Ambiente Educacional com Adolescentes e Jovens LGBT no Brasil. Na
reunião estiveram presentes o Conselho Setorial de Educação da Universidade
Federal do Paraná. Em Curitiba, PR.

