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NOTA OFICIAL DA ALIANÇA NACIONAL LGBTI+ 
 

 

DE APLAUSOS À UFPE E  

À MULHER TRANS VERÔNICA VALENTE  
 

Neste momento de grande expectativa de como será o “novo normal”, recebemos com muita felicidade 

a notícia de que pela primeira vez na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) a Láurea 

Acadêmica foi dedicada a uma mulher Trans, Verônica Valente, de 29 anos. 

 

https://www.ufpe.br/agencia/noticias/-/asset_publisher/VQX2pzmP0mP4/content/recem-formada-em-

psicologia-veronica-valente-e-a-primeira-estudante-trans-da-ufpe-a-receber-a-laurea-academica/40615 

 

“É muito importante para mim pela representatividade, para ser um espelho para outras pessoas trans e 

mostrar que, além de estarmos em uma universidade federal, também podemos ser destaque” diz 

Verônica, que teve sua graduação online no curso de psicologia.  

 

Em 2015, o ano que em que a psicóloga Verônica ingressou na instituição e também o ano em que foi 

implantada a Diretoria LGBTI+, ainda não estava em vigor a portaria que regulamenta a política de 

utilização do nome social para pessoas que se autodenominam travestis, transexuais, transgêneros e 

intersexuais, aprovada no ano seguinte. 

 

Após a aprovação Verônica pediu para que todos os professores a chamassem pelo seu nome, mas 

sabemos que sempre existirá a resistência por parte de alguns, e foi o que houve, e em protesto todos 

os alunos da turma usaram roupas femininas e as alunas, roupas masculinas. “Naquela hora, soube que 

estava, sim, no lugar certo”, lembra ela. 

 

“Há um ataque muito forte contra as minorias atualmente e é preciso naturalizar que as pessoas trans 

podem estar onde quiserem”, ressalta Umbelina do Rego Leite, coordenadora do bacharelado em 

Psicologia. 

 

Também é muito importante lembrar que desde 2019 o Supremo Tribunal Federal enquadrou a 

homofobia e a transfobia como tipo penal definido na Lei do Racismo, sendo assim não há espaço para 

tolerância com a intolerância. 

 

Neste Ínterim, a Aliança Nacional LGBTI+ parabeniza a psicóloga Verônica Lima por esta conquista 

grandiosa, onde mostrou para todes que é possível ocupar os espaços que assim se deseja, jogando por 

terra todas as barreiras que se tentam erguer para impedir o êxito da comunidade LGBTI+ em seus 

sonhos. 

 

Parabeniza-se também a Universidade Federal de Pernambuco por reconhecer que é necessário a 

mudança da forma de pensamento imposta pela cisnormatividade. Apenas assim conseguiremos 

construir uma sociedade mais justa e igualitária.  
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02 de agosto de 2020 

 

 
Toni Reis 

Diretor presidente da Aliança Nacional LGBTI+ 

 

 

 

 

 

 

Pr. Gregory Rodrigues Roque de Souza                                                

Coordenador Estadual da Aliança Nacional LGBTI+ em MG 

Coordenador Nacional de Notas e Moções da Aliança Nacional LGBTI+ 

 

 

Maria do Céu 

Coordenadora Titular da Aliança Nacional LGBTI+ em Pernambuco 

 

 
Robson Lourenço da Silva 

Coordenador Adjunto de Comunicação da Aliança Nacional LGBTI+ 

Coordenador Adjunto da Aliança Nacional LGBTI+ em Pernambuco 

 

Alessandra Ramos 

Coordenadora Titular da Área de Mulheres Trans na Aliança Nacional LGBTI+ 

 

Layza Lima Leopoldina 

1ª Coordenadora Adjunta da Área de Mulheres Trans de Aliança Nacional LGBTI+ 

 

Lana Larrá  

2ª Coordenadora Adjunta da Área de Mulheres Trans na Aliança Nacional LGBTI+ 

 

Camile Da Silva Nascimento 

3ª Coordenadora Adjunta da Área de Mulheres Trans da Aliança Nacional LGBTI+ 
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### 

Sobre a Aliança Nacional LGBTI+ - A Aliança Nacional LGBTI+ é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, com 

representação em todas as 27 Unidades da Federação e representações em mais de 150 municípios brasileiros. Possui 47 áreas temáticas e 

específicas de discussão e atuação. Tem com missão a promoção e defesa dos direitos humanos e da cidadania da comunidade brasileira 

de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e intersexuais (LGBTI+) através de parcerias com pessoas físicas e jurídicas. A 

Aliança é colaboradora do Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+. É pluripartidária e atualmente tem mais de 1000 pessoas físicas 

afiliadas. Destas, 47% são afiliadas a partidos políticos, com representação de 27 dos 33 partidos atualmente existentes no Brasil. 

http://aliancalgbti.org.br/ Conheça a Central de Denúncias LGBTI+ https://bit.ly/2vRiXyr 

http://aliancalgbti.org.br/
https://bit.ly/2vRiXyr

