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RESOLUÇÃO Nº 035/2020  
 

 

NOMEAÇÃO DA COORDENAÇÃO DA  ÁREA DE EDUCAÇÃO 

DA ALIANÇA NACIONAL LGBTI+ 

 

A Aliança Nacional LGBTI+ vem por meio desta nomear como Coordenador Titular Pós-Doutor 

em Educação Prof° Toni Reis, 1° Adjunto Doutor em Educação Prof° Gilney Matos Mota, 2° 

Adjunta Maria Eduarda de Camargo na condição de Coordenação da Representação da Aliança 

Nacional LGBTI+ Brasil na Área de Educação tendo como responsabilidades representar a Aliança 

Nacional LGBTI+, desenvolvendo e participando de atividades, campanhas, seminários, palestras e 

similares, buscando e transmitindo formação e informação, entre outras atividades pertinentes como 

projetos legislativos, elaboração de material didático, elaboração de artigos científicos e demais 

documentos, ou ainda promovendo  atividades de desenvolvimento organizacional, advocacy e atuação 

em espaços de controle e participação social, interação com a comunidade ou outra atividade pertinente 

para a consecução dos objetivos da Aliança Nacional LGBTI+, sempre atuando na defesa e promoção 

dos direitos humanos de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e intersexuais (LGBTI+), 

sempre em comum acordo com a executiva nacional da entidade. 

 

Em conformidade com o artigo 50 do Estatuto da Aliança Nacional LGBTI+, as atividades desta 

Coordenação serão inteiramente gratuitas, sendo vedado o recebimento de qualquer lucro, gratificação, 

bonificação ou vantagem pelo exercício da mesma. 

 

Até segunda ordem, o mandato da Coordenação acima nomeada vence em 21 de novembro de 2020, 

concomitantemente com o mandato da atual diretoria. 

 

 

Curitiba, 02 de abril de 2020. 

 

Toni Reis 

Diretor Presidente da Aliança Nacional LGBTI+ 

 

Patrícia Mannaro 

Secretária Geral da Aliança Nacional LGBTI+ 

 

Rafaelly Wiest  

Diretora Administrativa da Aliança Nacional LGBTI+ 
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Breve 

biografia da 

Coordenação: 

 
Contatos:  

 

Whats: 

 

(41) 996028906 

 

E-mail: 

 

tonireisctba@gma

il.com 

 

 

Toni Reis é ativista da causa LGBTI e AIDS desde meados 

dos anos 1980. Em 1992 foi um dos fundadores e continua 

engajado no Grupo Dignidade, entidade LGBTI pioneira de 

Curitiba. Paraná. Foi co-fundador da Associação Brasileira de 

Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e 

Intersexos (ABGLT) em 1995. Atualmente é diretor-

presidente da Aliança Nacional LGBTI. É integrante do 

conselho executivo da GayLatino, uma rede de direitos 

humanos LGBTI na América Latina. É professor de profissão, 

formado em letras pela UFPR e também em pedagogia pela 

Uninter. É especialista em sexualidade humana, mestre em 

filosofia e doutor e pós-doutor em educação. É autor dos 

livros “Homofobia no ambiente educacional: o silêncio está 

gritando” e “Sexo, Ética e Consentimento”. Em 2010, recebeu 

o Prêmio de Direitos Humanos do Governo Federal, na 

categoria Garantia dos Direitos da População LGBT. Em 

2018, recebeu a Medalha da Ordem Nacional do Mérito 

Educativo. 

 

Lattes: 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4

749684Y2 

 

 

 
Contatos:  

 

Whats: (85)  

997487204 

 

 

E-mail: 

gilneymatos@bol

.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gilney Matos Mota é pedagogo Mestre em Educação Doutor 

em EDUCAÇÃO.  

Membro fundador da Associação dos homossexuais de Crato 

ADACHO 2003 

Coordenador e idealizador do Fórum Caririense de combate à 

LGBTFOBIA e violência de Gênero FOCARCariri criado em 

2017 

Presidente da associação nordestina de LGBT. ANLGBT.  

Criada em 2015 

 

Lattes:  https://www.escavador.com/sobre/2572974/gilney-

matos-mota 

 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4749684Y2
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4749684Y2
https://www.escavador.com/sobre/2572974/gilney-matos-mota
https://www.escavador.com/sobre/2572974/gilney-matos-mota
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Contatos:  

 

Whats: (11) 
991428737 

 

 

E-mail: 

ong.teatroevida
@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

Nascida e registrada como Eduardo de Camargo sexo 
masculino, através do provimento 16/2018 retificada e 
devidamente registrada pelo nome Maria Eduarda de 
Camargo sexo Feminino, trabalha há 33 anos com artes 
cênicas é formada no curso superior - Licenciatura em 
Teatro/Arte-Educação pela Universidade de Sorocaba, 
pós-graduada em Musicalização Infantil, Mestranda em 
Educação pela Universidade Federal de São Carlos, 
escreveu três artigos científicos sendo o último: 
“Considerações sobre Gênero, Identidade de Gênero e 
Orientação Sexual” obra pedagógica de 2015 parte dos 
estudos do Mestrado em Educação. Foi professora 
universitária da Faculdade Nossa Senhora do Patrocínio 
em Itu nas disciplinas de Teatro, Oficinas e Vivências 
Pedagógicas, Folclore e Arte e Cultura, e professora de 
pós-graduação pela Faculdade do Noroeste de Minas na 
disciplina de Teatro de Bonecos, Trabalhou como 
professora de formação em mais de 20 cidades no 
Estado de São Paulo, foi professora concursada na 
cidade de Indaiatuba e Professora de formação na 
cidade de Campinas e é professora concursada na 
cidade de Salto. Atualmente é a Coordenadora de 
Assuntos de Transexualidade e Gênero na Comissão de 
Diversidade Sexual de Itu e Representante da Aliança 
Nacional LGBTI+ na cidade de Salto. 

 

 

RESPONSABILIDADES GERAIS DA COORDENAÇÃO DE ÁREA DE REPRESENTAÇÃO 

DA EDUCAÇÃO 

 

A Coordenação de Representação deverá cumprir e fazer cumprir os Critérios e Requisitos para 

Coordenadores/as de Representações.  

 

A Coordenação de Representação terá como responsabilidades, entre outras: 

 

Cumprir e fazer cumprir o estatuto; 

 

Cumprir e fazer cumprir os planos de trabalho específicos da área em questão; 

 

Indicar para aprovação da Diretoria, e acompanhar posteriormente, as representações de Adjuntos/as/es 

nomeadas da Aliança Nacional LGBTI+;   

 

Indicar pessoas para representar a Aliança Nacional LGBTI+  no âmbito estadual, comum acordo com 

a Diretoria;  

 

Indicar participantes em Conferências temáticas de interesse da Aliança Nacional LGBTI+, em comum 

acordo com a Diretoria;  

 



 
  
 

 

 

Av. Mal. Floriano Peixoto, 366, Cj. 43, Centro, 80010-130 - Curitiba-PR 

41 3222 3999                               aliancalgbti@gmail.com    
2º Ofício de Registro Civil de Pessoas Jurídicas de Curitiba, nº 9.072, Livro A5  

CNPJ: 06.925.318/0001-60   

Apresentar à diretoria da Aliança Nacional LGBTI+ relatório das atividades realizadas em nome da 

instituição, alimentando continuamente banco de dados criado especificamente para este fim pela 

diretoria da Aliança 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZT9NEasyruQaNCwBuhMCVqfmAf137H8OgufX_mc

D7iwoLnQ/viewform?vc=0&c=0&w=1; 

 

Coordenar e participar do grupo de discussão de WhatsApp específico para a Área de Educação, o qual 

pode ser acessado por este link: https://chat.whatsapp.com/Ep0SYuB0RXg4xToXq4EagO ; 

 

Manter diálogo constante com a diretoria e com as outras coordenações temáticas e específicas, 

consultando e mantendo a diretoria informando sobre a atuação da Área em questão e sempre que 

houver uma divergência, quando for mais de um membro na Coordenação de Representação, a 

Diretoria da Aliança atuará para a busca de uma solução; 

 

Incentivar a afiliação, à Aliança, de pessoas físicas, bem como a formação de parcerias com pessoas 

jurídicas e afins. As atividades da Área também incluem: 

 

  Incentivar o Pacto Universitário pela Promoção do Respeito à Diversidade, Cultura de Paz e 

Direitos Humanos. 

 

 Intensificar as ações de enfrentamento ao bullying na educação, conforme previsto pela Lei 

13.185, de 6 de novembro de 2015, promovendo ações de prevenção ao suicídio. 

 

 Defender a educação pública, laica, emancipatória e de qualidade. 

 

 Promover medidas para garantir a inclusão e permanência na educação de estudantes que 

sofrem exclusão neste ambiente, inclusive os estudantes LGBTI+. 

 

 Garantir que a formação inicial e continuada dos/das profissionais da educação inclua um 

componente de capacitação para o respeito à diversidade no ambiente educacional. 

 

 Participar dos Fóruns de Educação, em todos os níveis como órgãos de interlocução com a 

sociedade civil. 

 

 Restabelecer a política de discussão sobre bullying e violência nas escolas contra LGBTI+, 

através de formação inicial e educação continuada de profissionais de educação, assim como 

materiais de apoio pedagógico para profissionais da educação e estudantes. 

 

 Garantir o cumprimento efetivo das disposições da Constituição Federal e da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional no que diz respeito à autonomia, pluralidade de pensamento e 

liberdade de cátedra dos/das profissionais de educação. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZT9NEasyruQaNCwBuhMCVqfmAf137H8OgufX_mcD7iwoLnQ/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZT9NEasyruQaNCwBuhMCVqfmAf137H8OgufX_mcD7iwoLnQ/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://chat.whatsapp.com/Ep0SYuB0RXg4xToXq4EagO
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  Realizar pesquisas sobre LGBTI+ e a situação no ambiente educacional. 

 

  Participação em eventos locais, regionais, nacionais e internacionais que dizem respeito à 

educação.  

 

 Trabalhar em conjunto com outras redes, ONGs, Conselhos... Somando e multiplicando ações 

de promoção e defesa dos direitos humanos de LGBTI+ em todo o país. 

 

 Organização de eventos, palestras e reuniões nas faculdades, universidades, conselhos, entre 

outros.   

 

 Elaboração do Manual de Educação LGBTI+, a exemplo do Manual de Comunicação LGBTI+, 

com compêndio de legislação, conceituação, atuação.  

 

 Entre outras... 

 

Estatuto: 

 

O Estatuto da Aliança Nacional LGBTI está disponível em: 

http://www.grupodignidade.org.br/alianca-nacional-lgbti-objetivos/ 

 

 

Formalização de Afiliações e Parcerias: 

 

Link para Afiliação (pessoa física):  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKp-3-

9pfZvXiqPsRhC_3vPt_zHIpqsJSSULoVbC31S2uxRg/viewform?c=0&w=1  

 

 

Link para Parcerias (pessoas jurídicas etc.). Obs. a organização parceira não pode ser afiliada: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFgeSDKjApUtTXNnw4fRyBlisEoypmVaeLJ-

oGR110llq2Ng/viewform?c=0&w=1  

 

         

http://www.grupodignidade.org.br/alianca-nacional-lgbti-objetivos/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKp-3-9pfZvXiqPsRhC_3vPt_zHIpqsJSSULoVbC31S2uxRg/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKp-3-9pfZvXiqPsRhC_3vPt_zHIpqsJSSULoVbC31S2uxRg/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFgeSDKjApUtTXNnw4fRyBlisEoypmVaeLJ-oGR110llq2Ng/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFgeSDKjApUtTXNnw4fRyBlisEoypmVaeLJ-oGR110llq2Ng/viewform?c=0&w=1

