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Este boletim compreende as ações às quais as membras do Comitê Executivo pela             

Equidade de Gênero e Diversidade fizeram parte, seja como participantes ou como            

promotoras. Para fins de acompanhamento das ações desenvolvidas a longo prazo,           

iniciamos o enquadramento das ações nos eixos estabelecidos pela Política de           

Equidade de Gênero - PEG, aprovada pelo Conselho Universitário através da           

Resolução nº 18/2017:  

1. Enfrentamento da violência de gênero; 

2. Política de inclusão da maternidade e da paternidade; 

3. Direitos da comunidade LGBTQI+; 

4. Equidade étnico-racial. 

 

Data Atividade Eixo relacionado 

22/11/2019 16 dias de ativismo: visita às emissoras RPC e         

Rede Massa  

Enfrentamento da violência de    

gênero 

26/11/2019 Encontros pela Diversidade - Reunião com      

atores do projeto (ILAACH, CEEGED (UNILA),      

UNIOESTE e entidades do município) 

Enfrentamento da violência de    

gênero; 

Direitos da comunidade   

LGBTQI+; 

Étnico-racial 

27/11/19 16 dias de ativismo: Escola da Magistratura do        

Paraná - Capacitação Oficiais de Justiça  

Enfrentamento da violência de    

gênero 
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29/11/2019 Reunião de articulação evento saúde LGBTQI+      

2020 UFPR/UNIOESTE/UNILA 

Direitos da comunidade   

LGBTQI+ 

29/11/2019 16 dias de ativismo: Mesa redonda “O dever        

ético da assistente social e da psicóloga no        

atendimento a LGBTQI+ fobias 

Direitos da comunidade   

LGBTQI+ 

30/11/2019 16 dias de ativismo: Evento pelo fim da violência         

contra as mulheres 

Enfrentamento da violência de    

gênero 

01/12/2019 16 dias de ativismo: Musas - papéis       

ressignificados 

Enfrentamento da violência de    

gênero 

03/12/2019 

 

16 dias de ativismo: Capacitação Policiais      

Militares 

Enfrentamento da violência de    

gênero 

05/12/2019 16 dias de ativismo: Cinedebate “Mulheres fora       

da caixinha” 

 

Enfrentamento da violência de    

gênero;  

Étnico -racial 

06/12/2019 Reunião mensal ordinária Conselho Municipal     

dos Direitos da Mulher (CMDM) 

Enfrentamento da violência de    

gênero 

07/12/2019 16 dias de ativismo: Blitz centro Foz do Iguaçu Enfrentamento da violência de    

gênero 

08/12/2019 16 dias de ativismo: Caminhada ODS Enfrentamento da violência de    

gênero 
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As duas atividades promovidas no âmbito da campanha dos 16 dias de ativismo,             

quais sejam, Cinedebate “Mulheres fora da caixinha” e a Caminhada das ODS            

(ONU), contaram com a participação e apoio da comunidade do Município, e            

participação de docentes e estudantes majoritariamente da UNILA. 

 

As 12 ações elencadas podem ser consideradas imprescindíveis para o          

fortalecimento da inserção institucional na rede de atendimento de Foz do Iguaçu,            

bem como contribuíram enormemente para a ampliação de espaço de          

representatividade dentro dos grupos e coletivos da comunidade acadêmica. 

 

Faz-se necessário pontuar que, em razão do período de regularização dos           

documentos institucionais, e ainda a não publicação de Portaria regulamentar do           

CEEGED no período, não houve acolhimento de novos casos pelo setor.  

 

No período compreendido neste boletim, foram ainda desenvolvidas atividades de          

inventário (Ciclo 2019/2020) por servidora do comitê. Também houve reunião entre           

CEEGED e PROPRAN para início do diálogo de construção do fluxo institucional de             

recepção e encaminhamento de acolhimentos a serem realizados no CEEGED e/ou           

em outros espaços da Instituição. 

 

Neste período também foram feitas reuniões com as bolsistas para          

encaminhamentos finais dos projetos de extensão, confecção dos relatórios finais,          

emissão e envio de certificados. 

 

Mais uma vez as atividades desenvolvidas tiveram cobertura da mídia local, sendo            

veiculada longa reportagem sobre a Caminhada ODS e a campanha dos 16 dias de              

ativismo. Lembramos que, essa cobertura das mídias relacionadas às atividades do           

Comitê colabora, não só para a divulgação da unidade, como na construção de uma              

relação de representatividade da UNILA com diferentes segmentos de grupos mais           

vulneráveis da instituição, em especial mulheres e comunidade LGBTQI+. 
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