RESOLUÇÃO Nº AT - 001/2021
NOMEAÇÃO DA COORDENAÇÃO DA ÁREA DE
EDUCAÇÃO DA ALIANÇA NACIONAL LGBTI+
A Aliança Nacional LGBTI+ vem por meio desta nomear como Coordenador Titular Danilo
Pinheiro Guimarães, 1° Adjunto Vitor Júnio Félix Fernandes, 2° Adjunto Romulo Rother Gil;
3º Adjunto Luiz Fernando Prado Uchoa 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.
Ficam revogadas as Resoluções de Nomeação anteriores.
Até segunda ordem, o mandato da Coordenação acima nomeada vence em 21 de novembro de
2024, concomitantemente com o mandato da atual diretoria. Contudo esta coordenação passará
por avaliação anual com base em relatórios feito pela mesma a ser entregue o primeiro em
dezembro de 2021 a diretoria executiva da aliança.
Curitiba, 11 de março de 2021.
Toni Reis
Diretor Presidente da Aliança Nacional LGBTI+
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Secretária Geral da Aliança Nacional LGBTI+
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Diretora Administrativa da Aliança Nacional LGBTI+
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

Claudio Nascimento
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Vitor Félix
Whats:
(31) 991325503
E-mail:
vfelix.prof@gma
il.com

Natural de Campinas/SP. É bacharel em Gestão de
Políticas Públicas e em Administração, e especialista
em Projetos Sociais e Políticas Públicas. Atuou por 3
anos com as políticas de currículo da Base Nacional
Comum Curricular (BNCC) e Novo Ensino Médio onde,
por meio da flexibilização curricular e evidência das
habilidades socioemociais, tem empenhado em sua
atuação a inserção de maior diversidade, equidade e o
trabalho com os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) no currículo escolar. Atuou também
com gestão na educação superior e atualmente é
coordenador em projetos voltados para a
implementação de tecnologias sociais de educação que
visam o desenvolvimento de municípios de pequeno
porte. É filiado da Aliança Nacional LGBTI+, onde é
membro das áreas de Educação e Juventude, e
idealizou o projeto Educação, Diversidade e o Ensino
Médio.
Ativista inflexível pelos direitos humanos, pela livre
orientação e expressão sexual e pela emancipação e
dignificação da população negra, Vitor é natural de Belo
Horizonte/MG e filho da D. Rita e do Sr. Odeim.
Integrou o Programa BH de Mãos Dadas Contra a Aids
em Belo Horizonte com atuação na Educação Básica e
em equipes multidisciplinares de saúde. Foi professor
voluntário na Educafro Minas e, atualmente, contribui na
construção da Parada do Orgulho LGBT de BH, integra
o projeto coletivo Educação, Diversidade e Ensino
Médio e é um dos coordenadores municipais da Aliança
Nacional LGBTI em Belo Horizonte.
Professor de Filosofia licenciado pela Faculdade Jesuíta
de Filosofia e Teologia, leciona desde 2017, com
atuação em todas as etapas da Educação Básica,
preparação para o ENEM e edição de avaliações.
Experiência profissional e formação incluem Direitos
Humanos, Filosofia e Cultura Africana e Gênero,
Diversidade e Sexualidade na escola e no ambiente de
trabalho.
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Luiz Fernando
Whats:
(11) 957892650

Romulo Rother Gil é Cientista Social, Especialista em
Infâncias e Juventudes e Mestrando em Antropologia
Social pela UFPR. Atua no campo da Educação Popular
desde 2012, tendo experiência no desenvolvimento de
projetos socioeducativos com crianças e jovens e de
formação de educadores/as.
Atualmente é Embaixadore da Todxs Brasil (primeira
Startup LGBTI+ do Brasil), idealizador e coordenador do
projeto “Observatório LGBTQIA+ na Educação - PR”,
filiado ao Grupo Dignidade e Aliança Nacional LGBTI+ e
integra o projeto Educação, Diversidade e Ensino Médio
que se propõe à construção de propostas de Educação
para os Direitos Humanos e para a Diversidade
alinhadas ao currículo e à BNCC do Novo Ensino
Médio.
Luiz Fernando Prado Uchoa, jornalista, professor de
inglês e espanhol, coordenador do Núcleo de
Transmasculinidades da Rede Família Stronger,
Coordenador adjunto da área de homens trans e
transmasculines da Aliança Nacional LGBTI+ e
colunista do projeto Vidas Alternativas Brasil

E-mail:
luizfernandoprad
ouchoa@hotmail.
com

RESPONSABILIDADES GERAIS DA COORDENAÇÃO DE ÁREA DE REPRESENTAÇÃO
DA ÁREA DE 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+;
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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;
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;
Coordenar grupos de discussão de whatsapp e email, iniciando com as letras da sigla da respectiva
Área Temática;
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:
Coordenar e atualizar o grupo específico do whatsapp (Área de Educação)


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-39pfZvXiqPsRhC_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
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