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DADOS INSTITUCIONAIS DO INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA (IFFar):
Indicadores institucionais do percentual de mulheres e homens em postos de trabalho
no IFFar (dados fornecidos pela Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional - PRDI):
Postos de
Trabalho
Efetivos Técnico
Administrativos em
Educação
Efetivos Docentes
Contratados

2017
Mulheres

Homens

369/53%

322/47%

360/53%
78/64%

317/47%
44/36%

Indicadores institucionais do percentual de mulheres e homens em cargos de chefia e
Direção no IFFar (dados fornecidos pela Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional PRDI):
Indicador: % de mulheres vs.
homens

2017
Mulheres

Homens

CD – 01 (Reitora)

100%

0%

CD-02

43,75%

56,25%

CD-03

61,11%

38,89%

CD-04

47,62%

52,38%

FG-01

56,45%

43,55%

FG-02

43,75%

56,25%

FG-03

33,33%

66,67%

FG-04

44,44%

55,56%

FG-05

50,00%

50,00%

PERFIL DA INSTITUIÇÃO E ÁREA DE ATUAÇÃO:

O Instituto Federal Farroupilha (IFFar) foi criado a partir da Lei 11.892/2008, mediante
a integração do Centro Federal de Educação Tecnológica de São Vicente do Sul com sua
Unidade Descentralizada de Júlio de Castilhos e da Escola Agrotécnica Federal de Alegrete,
além de uma Unidade Descentralizada de Ensino que pertencia ao Centro Federal de Educação
Tecnológica de Bento Gonçalves, situada no município de Santo Augusto. Assim, o IFFar teve
na sua origem quatro Campus: Campus São Vicente do Sul, Campus Júlio de Castilhos,

Campus Alegrete e Campus Santo Augusto.
No ano de 2010, o IFFar expandiu-se com a criação do Campus Panambi, Campus
Santa Rosa e Campus São Borja; no ano de 2012, com a transformação do Núcleo Avançado
de Jaguari em Campus, em 2013, com a criação do Campus Santo Ângelo e com a
implantação do Campus Avançado de Uruguaiana. Em 2014, foi incorporado ao IFFar o
Colégio Agrícola de Frederico Westphalen, que passou a chamar Campus Frederico
Westphalen e foram instituídos oito Centros de Referência: Candelária, Carazinho, Não-MeToque, Quaraí, Rosário do Sul, Santiago, São Gabriel e Três Passos. Assim, o IFFar constituise por dez Campi e um Campus Avançado, em que ofertam cursos de formação inicial e
continuada, cursos técnicos de nível médio, cursos superiores e cursos de pós-graduação, além
de outros Programas Educacionais fomentados pela Secretaria de Educação Profissional e
Tecnológica (SETEC). Além desses Campi, o IFFar atua em 30 cidades do Estado na
modalidade de educação a distância (EaD).
A sede do IFFar, a Reitoria, está localizada na cidade de Santa Maria, a fim de
garantir condições adequadas para a gestão institucional, facilitando a comunicação e
integração entre os Campi. Enquanto autarquia, o IFFar possui autonomia administrativa,
patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar, atuando na oferta de educação
superior, básica e profissional, pluricurricular e multicampi especializada na oferta de
educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino. Nesse sentido, os
Institutos são equiparados às universidades, como instituições acreditadoras e certificadoras de
competências profissionais, além de detentores de autonomia universitária.
Com essa abrangência, o IFFar visa à interiorização da oferta de educação pública e
de qualidade, atuando no desenvolvimento local a partir da oferta de Cursos voltados para os
arranjos produtivos, culturais, sociais e educacionais da região. Atualmente, atendemos cerca
de onze mil estudantes. Assim, o IFFar, com sua recente trajetória institucional, busca
perseguir este propósito, visando constituir-se em referência na oferta de educação profissional
e tecnológica, comprometida com as realidades locais.
Nesse contexto, a finalidade principal da Instituição é ser referência em educação
profissional, científica e tecnológica como instituição promotora do desenvolvimento regional
sustentável, sempre cumprindo sua missão por meio do ensino, pesquisa e extensão, com foco
na formação de cidadãos críticos, autônomos e empreendedores, comprometidos com o
desenvolvimento sustentável.

Sabemos que as questões de gênero e diversidade sexual estão presentes nos currículos
espaços, normas, ritos, rotinas e práticas pedagógicas das instituições de ensino. Não raro, as
pessoas identificadas como dissonantes em relação às normas de gênero e à matriz sexual são
postas sob a mira preferencial de um sistema de controle e vigilância que, de modo sutil e
profundo, produz efeitos sobre todos os sujeitos e os processos de ensino e aprendizagem.
Histórica e culturalmente transformada em norma, produzida e reiterada, a heterossexualidade
obrigatória e as normas de gênero tornam-se o baluarte da heteronormatividade e da dualidade
homem e mulher. As instituições de ensino acabam por se empenhar na reafirmação e no êxito
dos processos de incorporação das normas de gênero e da heterossexualização compulsória.
Com intuito de proporcionar mudanças de paradigmas sobre a diferença, mais
especificamente sobre gênero e heteronormatividade, a Instituição formalizou a composição,
dentro do bojo das Coordenações de Ações Inclusivas (CAIs), dos Núcleos de Gênero e
Diversidade Sexual (NUGEDIS), considerando os documentos institucionais, tais como a
Política de Diversidade e Inclusão do IFFar e a Instrução Normativa nº 03, de 02 de Junho
2015, que dispõe sobre a utilização do nome social no âmbito do IFFar. Os NUGEDIS estão
regulamentados pela Resolução CONSUP Nº23/2016 e estão presentes em todos os campi da
Instituição. Os núcleos são compostos por todos os segmentos e tem como objetivo
proporcionar espaços de debates, vivências e reflexões acerca das questões de gênero e
diversidade sexual, na comunidade interna e externa, viabilizando a construção de novos
conceitos de gênero e diversidade sexual, rompendo barreiras educacionais e atitudinais na
instituição, de forma a promover inclusão de todos na educação.

INICIATIVAS HEFORSHE PELA IGUALDADE DE GÊNERO:
O IFFar aderiu ao HeForShe em abril de 2017. Nesses oito meses de compromisso com o
Movimento, realizamos a seguinte avaliação:

a) Análise SWOT
Forças:
Conforme descrito anteriormente, no âmbito institucional, o IFFar conta com o apoio
da gestão e a atuação problematizadora dos NUGEDIS em todas as unidades. Dessa forma, a
Instituição, ao apoiar o HeForShe, contou com o importante alicerce do Núcleo, que, embora
recente, já havia iniciado um trabalho de pavimentação dos debates em torno das questões de
equidade de gênero e empoderamento feminino. O HeForShe vem sendo mais um impulso
para o fomento das discussões já realizadas. Um exemplo das ações já encampadas foi a série

de entrevistas “Mulheres no Comando”, realizadas pela Secretaria de Comunicação (Secom),
com algumas mulheres que estão à frente dos cargos de gestão do IFFar
Link

para

as

entrevistas:

<http://www.iffarroupilha.edu.br/component/k2/itemlist/tag/1441-mulheresnocomando> .

Fraquezas:
Infelizmente, ainda nos deparamos com uma cultura sexista naturalizada em alguns
espaços institucionais formais e não-formais. Tanto servidores como estudantes são permeados
por significados que ainda posicionam as mulheres numa relação inferiorizada em relação aos
homens, não só na Instituição, mas nos espaços familiares. Um exemplo dessa constatação foi
um levantamento de frases machistas realizadas, durante o período de um mês, no início do
ano de 2017, pelas CAIs e NUGEDIS. Foram garimpadas junto às mulheres e homens de
todos os segmentos (estudantes, docentes, técnico-administrativas em educação e em regime
de terceirização) frases que elas e eles já ouviram e que consideram agressivas, sexistas e
machistas.

Foram coletadas cinquenta e seis (56) frases, sendo que das recorrências

discursivas que mais se destacaram, tivemos: a) Mulher reduzida a um corpo para deleite
alheio; b) Docência comparada à maternidade e c) Suposta inabilidade das mulheres para o
mundo do trabalho na comparação com os homens. Evidenciou-se através das análises do
material coletado que o reconhecimento da igualdade entre homens e mulheres e as conquistas
da autonomia feminina são imprescindíveis na luta contra a violência sexista. Outra questão
que ainda nos preocupa são algumas manifestações preconceituosas que alguns integrantes dos
NUGEDIS sofrem, por conta da falta de informação de pais, estudantes e colegas. Diante
desse cenário, participar do Comitê Gaúcho Impulsor do HeForShe nos incentiva a unir
esforços para seguir na desconstrução gradual dessas representações, que também ocorrem em
outras instituições e empresas que aderiram ao Movimento. Trocar essas experiências no
Comitê Gaúcho tem sido muito produtivo para o IFFar.

Desafios:
No sentido logístico, o IFFar, por se organizar numa estrutura multicampi, tem o
desafio institucional de proliferar as ações do HeForShe em todas as onze unidades. Para
tanto, formalizou um Comitê Institucional, composto por representantes dos campi, pela
Portaria Nº 639, de 6 de junho de 2017 (Anexo 1). Dessa forma, buscamos pensar juntos as
possibilidades de ações, considerando a diversidade geográfica e cultural, bem como as
necessidades específicas dos nossos Campi e Reitoria. Um exemplo, foi a organização dos
Dias HeForShe nas unidades, que foram definidos, conforme as possibilidades dos Campi, de
acordo com o Memorando Circular PROEN Nº108/2017 (Anexo 2).

Oportunidades:
Entre as nossas motivações, destacamos a adesão de cada vez mais pessoas e o forte
apoio da gestão do IFFar, que tem se mostrado muito engajada nessas questões, sendo,
inclusive gerida por uma Reitora, Profª Carla Comerlato Jardim. A gestão vem a aderido de
forma intensa às propostas do Comitê Institucional. Além disso, destacamos que participar do
Comitê Gaúcho impulsor do HeForShe tem nos soma, tanto no que se refere às possibilidades
de parceria com outras instituições, tanto como inspiração para práticas institucionais. Um
exemplo foi a inspiração da ação da UNIPAMPA, que vem formulando uma Política de
Sensibilização e Combate a todas as formas de violência. O IFFar, no propósito de demarcar
uma postura institucional de instituição propulsora da cultura da paz, vem trabalhando na
elaboração de uma Política de Não Violência. Para tanto, formalizou um Grupo de Trabalho,
composto por representantes dos Núcleos de Gênero e Diversidade Sexual (NUGEDIS),
Coordenação de Ações Inclusivas (CAI), Direção de Assistência Estudantil, Governança,
COPSIA, Ouvidoria e Comissão de Ética (Portaria Nº1258, de 6 de outubro de 2017 – Anexo
3). Essa política busca uma inversão, ou seja, não está apenas interessada em registrar somente
o que entendemos institucionalmente por violência, mas sim em destacar o alinhamento com
práticas

de

não-violência.

O propósito deste documento é demarcar uma postura institucional não só de repúdio à
discriminação e atos violentos, mas de incentivar a problematização e a produção de novas
formas de abordar as relações humanas, pautadas numa cultura de paz e diálogo compassivo.

b) Estratégia HeForShe para a igualdade de gênero e o empoderamento das
mulheres:
- Criação do Comitê Institucional, formalizado pela Portaria Nº 639, de 6 de junho de 2017;
- Sensibilização no lançamento oficial de adesão ao HeForShe, na VIII Mostra de Ensino,
Pesquisa e Extensão (MEPT), no dia 30 de setembro de 2017, no Campus Júlio de Castilhos;
- Dias HeForShe nos campi e Reitoria, de acordo com o Memorando Circular PROEN
Nº108/2017, Cronograma de Ações 2017 e Relatórios encaminhados pelas Unidades, em
resposta ao Memorando Circular PROEN Nº154/2017 (Anexo 4);

- Mesas específicas sobre gênero no Seminário de Educação, Diversidade e Inclusão do IFFar
(SEDI);
- Criação de um folder institucional de divulgação do HeForShe (Anexo 5);

- Criação de uma página no Portal Institucional de divulgação das ações do HeForShe no
IFFar (link: <http://iffarroupilha.edu.br/a%C3%A7%C3%B5es-inclusivas/heforshe> ).

c)

Iniciativas realizadas no contexto da HeForShe (ação, público atingido, fotos etc.)

entre abril e dezembro de 2017 (período de participação no Comitê)
Ações Institucionais:
- 06/04/2017: Adesão ao Comitê Gaúcho Impulsor do Movimento ElesPorElas (HeForShe),
na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.

- 12/07/2017: Reunião, em Santa Maria, entre membros do Comitê Gaúcho Impulsor do
Movimento ElesPorElas da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e do Comitê
Institucional responsável por disseminar as pautas de igualdade de gênero e empoderamento
feminino no IFFar – entre eles, a reitora, Carla Jardim, que também faz parte do comitê
estadual.

Link da notícia: http://www.iffarroupilha.edu.br/ultimas-noticias/item/5461-comit%C3%AAga%C3%BAcho-e-comit%C3%AA-institucional-impulsor-do-movimento-eles-por-elasreuniram-se-nesta-quarta,-na-reitoria
- 29 e 30/09/2017: Lançamento oficial da adesão do IFFar ao HeForShe na VIII Mostra de
Ensino, Pesquisa e Extensão, no campus Júlio de Castilhos (MEPT): Stand com folders e
banner (responsável CAI/PROEN), Apresentação do remix de “Geni e o Zeppelin”
(NUGEDIS/Campus São Vicente do Sul) e intervenções com frases do NUGEDIS/Campus
Júlio de Castilhos.
Público atingido: cerca de 400 pessoas (estudantes e
servidores do IFFar)
Link da notícia: http://www.iffarroupilha.edu.br/ultimasnoticias/item/6334-mais-de-500-pessoas-participam-daoitava-edi%C3%A7%C3%A3o-da-mept

- 11/10/2017: Dia Eles Por Elas na Reitoria do IFFar: Café colaborativo com Cinedebate do
documentário “Precisamos falar com os homens?”. Durante a abertura do Cine Debate, a próreitora de Desenvolvimento Institucional do IF Farroupilha, professora Nídia Heringer, falou
sobre a importância da criação de espaços formais para a discussão de igualdade de gênero e
empoderamento de mulheres.
Público atingido: 30 pessoas (servidores do IFFar)

Link da notícia: http://www.iffarroupilha.edu.br/ultimas-noticias/item/6524-servidores-dareitoria-debatem-igualdade-de-g%C3%AAnero-e-efeitos-do-machismo
- 16 a 18/10/2017: Seminário de Educação, Diversidade e Inclusão do IFFar (SEDI):
Palestra Scripts de gênero, com Profª Jane Felipe, mesa de debate sobre Bullying e Preconceito
e roda de conversa sobre as ações dos NUGEDIS.
Público atingido: 450 pessoas (estudantes, servidores do IFFar e professores da rede pública
de ensino)

Link da notícia: http://www.iffarroupilha.edu.br/noticias-svs/item/6364-semin%C3%A1rioreflete-sobre-inclus%C3%A3o-e-diversidade-no-cen%C3%A1rio-educacional-59d4c95f0ff22
Link das palestras:
SEDI 2017 - Scripts de Gênero na Contemporaneidade
https://youtu.be/Rpsv6UR0U18
SEDI 2017 - Sistemas de Exclusão
https://youtu.be/ZcIpijWpqM4
SEDI 2017 - Inclusão
https://youtu.be/IoWDYRClaSM
SEDI 2017 - Relatos de Experiências entre Alunos e Ex-alunos IFFar
https://youtu.be/fBbYmpBzgLY
SEDI 2017 - Relatos de Experiências entre Representantes dos NUGEDIS do IFFar
https://youtu.be/JiHRFMnoZrc

- Publicação do artigo “Provocações sobre a produção do feminino no cotidiano institucional
da educação profissional e tecnológica”, sob autoria da Profª Dra. Fernanda de Camargo
Machado, Bruna de Assunção Medeiros e Andreia Dalenogare Bueno, no livro “Temas em
Educação Profissional e Educação Tecnológica, organizado por Francisco das Chagas Silva
Souza, pela Editora Essentia, do IF Fluminense (no prelo).

Ações Campus Alegrete:

- 11/10/17: aconteceu o dia Eles por Elas no Campus Alegrete. No período da manhã,
contamos com a palestra "Dia Eles por Elas e a Lei Maria da Penha", proferida pelo Professor
de Filosofia Edilton Cogo e pelo Psicólogo Anderson Flores. A palestra teve a participação de
aproximadamente 120 alunos e alunas dos cursos técnicos integrados, informando sobre o
movimento HeForShe, sua importância e como é possível realizar a adesão ao movimento
através da assinatura na plataforma global. Além disso, os palestrantes abordaram a Lei Maria
da Penha, explanando sobre a luta das mulheres na atualidade e pela garantia da proteção
contra a violência. No final da atividade foi aberto espaço para debates e foi realizada uma
roda de conversa entre os presentes. O evento contou com a participação de um grande público

e foi bastante apreciado. A atividade fez parte do Núcleo de Gênero e Diversidade Sexual do
Campus Alegrete, com apoio da Direção Geral, Direção de Ensino e Coordenação Geral de
Ensino.

Ações Campus Frederico Westphalen:
- 06/10/2017: Adesão do Campus Frederico Westphalen ao Movimento HeForShe –
ElesPorElas, com a assinatura do Termo de Compromisso de Adesão pelo diretor do Campus,
Carlos Guilherme Trombetta e pelo Presidente da Assembleia Legislativa/RS, deputado
Edegar Pretto;

- 05/10/2017: Lançamento oficial do movimento HeForShe no campus.
Turno da Manhã
- Recepção às/aos servidora/es e alunas/os com a entrega de panfleto do #ElesporElas e uma
fita de pulso alusiva ao movimento;

- Adesão espontânea à campanha “Você é #ElesPorElas? <http://www.heforshe.org/pt>.
Preenchimento de dados pela internet. Quem aderiu ganhou um boton personalizado do
#HeForShe. Estimativa do número de assinaturas conquistadas: 150

- Oficina de Autodefesa com o Técnico Administrativo Lucimauro Fernandes de Melo.
Público-Alvo: Alunas e Servidoras;

Turno da noite
- Cursos de nível superior: Breve exposição do NUGEDIS e do Movimento com entrega de
panfleto do #ElesporElas e uma fita de pulso alusiva;

Atividades paralelas:
- Exibição do vídeo: #ElesporElas Campus FW. Relatos de servidores e alunos a partir da
pergunta: “O que você pode fazer para contribuir com a igualdade de gênero?”;
- Exposição de fotos “Mulheres de ontem e de hoje” em diversos locais do Campus;

-“Espaço de leitura #HeforShe”. Exposição de livros de autoria feminina na Biblioteca do
Campus;

- Mural interativo “O que você pode fazer para combater a desigualdade de gênero?”

Ações Campus Avançado Uruguaiana:
- O NUGEDIS do Campus Avançado Uruguaiana como organizador das ações em
compromisso pelo movimento Eles por Elas em nível local, realizou como estratégia de ação
um concurso de frases, onde todos os alunos e alunas do Campus foram convidados a
participarem. As servidoras integrantes do NUGEDIS, com o apoio dos docentes, puderam
adentrar em sala de aula, onde realizaram uma breve fala sobre o movimento e atividade
proposta. Após, foram distribuídos pequenos recortes de folhas sulfite para que os estudantes
pudessem participar. Algumas turmas foram abordadas no pátio, transcendendo assim, às

paredes institucionais. As frases não poderiam ser cópia, deveriam ser construídas e escritas
pelos estudantes, em apoio ao movimento HeForShe. Os ganhadores das três melhores frases
receberam como prêmio, um porta-lápis personalizado com sua frase e autoria, bem como
estas, foram publicadas em rede social da Instituição.

Acreditamos que no âmbito do Campus Avançado Uruguaiana, a atividade proposta pelo
NUGEDIS, teve boa adesão, considerando esta, uma primeira atividade sobre o movimento no
campus. Como Fraquezas, acreditamos que o tempo para organização da atividade, pois as
servidoras possuem outras atribuições profissionais, além da necessidade de para o próximo
ano, pensar na organização de um regulamento para o concurso, assim como convidar demais
colegas e estudantes para uma comissão de avaliação das frases. Como desafio, pontuamos o
ingresso expressivo de 140 novos estudantes dos cursos integrados; há de se pensar como dar
seguimento e ampliar estas atividades com a reduzida equipe do NUGEDIS no campus,
(atualmente duas servidoras). Entretanto, já teremos a experiência deste ano para avaliar e
organizar as atividades futuras, focando no bom envolvimento dos estudantes na atividade,
pois recebemos 70 frases, das turmas dos 3 turnos da instituição. O Concurso de Frases
mobilizou e sensibilizou sobre o tema e foi realizado com as turmas dos Cursos Técnicos na
modalidade Concomitante ao ensino médio e subsequente (noite) Curso Técnico em
informática. Público atingido: aproximadamente 200 estudantes. Elencamos abaixo algumas
fotos da atividade e os ganhadores do Concurso.
Fala e sensibilização sobre o movimento/ entrega da folha para participação no concurso:

Frases ganhadoras, com a arte personalizada dos porta-lápis (premiação):

Ganhadores das frases!

Ações Campus Júlio de Castilhos:

- Nos meses de março e abril iniciou- se o Cineclube NUGEDIS em que em várias
oportunidades o filme “As sufragistas” foi apresentado para os alunos do ensino médio e para
os alunos do proeja e das graduações esse evento contou ainda com a presença de professores
e servidores após assistir o filme sempre aconteceram rodas de conversa para debater as lutas e
conquistas que marcam o movimento permanente e cotidiana na busca de uma educação e
práticas que incluam o respeito, a igualdade de gênero e a luta por direitos. Durante o ano de
2017, o NUGEDIS, em conjunto com o Grupo de Estudos e Pesquisa Consciência
(Identidades, memórias e eticnicidades) realizou encontros para estudos de textos e debates
com os alunos, professores, servidores com encontros de estudos e debates de textos e
documentários, contamos atividades mais amplas com toda a comunidade estudantil com a
presença de convidados especiais para explanar seus conhecimentos e vivências sobre
questões de gênero: a Profª Drª Liliana Souza de Oliveira que abordou temas relacionados a
diversidade sexual e de gênero. Deu enfoque as experiências do NUGEDIS do campus São
Vicente do Sul.

- A Profª Drª Monalisa Dias se fez presente em dois momentos distintos, no primeiro debate
dia 05/ 05 abordou temas relacionados a Identidade de gênero e orientação sexual no contexto
escolar.

Foram feitos círculos de construção de paz com as turmas do Integrado em Agropecuária. Foi
discutido a temática do papel da mulher na sociedade de hoje.

- No dia 23/06 aconteceu a roda de conversa Orgulho LGBT, o tema foi explanado pelos
alunos do curso de Licenciatura em biologia do IFFAR JC.

- Na noite de 30/07, aconteceu atividade comemorativa referente ao Dia do Orgulho LGBTI.

- Nos dias 29 e 30/09 durante as atividades da VIII MEPT, ocorreu o lançamento da campanha
HeForShe em uma ação conjunta dos Institutos Federal Farroupilha com a Assembleia
Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul.

- Foi realizado um trabalho de sensibilização com os
professores e alunos do IFFAR JC:

- No dia 01/12, a profª Drª Monalisa Dias com o tema: Direitos sexuais e reprodutivos da
mulher e a PEC 181:

Ações Campus Panambi:
- Na segunda-feira, 09/10, o IFFar – Campus Panambi promoveu ações da campanha “Eles por
Elas”, que busca sensibilizar a comunidade interna e externa para o papel de todos,
especialmente dos homens, no que tange aos direitos das mulheres, à luta pela equidade de
gênero e ao enfrentamento à violência. No turno da manhã os alunos e servidores participaram
de uma atividade no auditório, onde integrantes do Núcleo de Gênero e Diversidade Sexual
(Nugedis) explicaram os motivos pelos quais o IFFar aderiu à campanha, seguido da
apresentação de vídeos que conduziram a reflexões, em sala de aula, a partir da premissa de
que a igualdade de gênero não é repúdio aos homens e tampouco uma luta apenas das
mulheres, mas um assunto de direitos humanos. Ao final das atividades, os alunos produziram
cartazes com frases e palavras de ação que demonstram uma ação em favor da igualdade entre
homens e mulheres no âmbito político, educacional e laboral. À noite seguiu-se a mesma
dinâmica, porém com a realização do debate sendo realizada no auditório, com todo o grupo

de participantes do evento. Os integrantes do Nugedis do IFFar – Campus Panambi realizaram
essa ação inicial do movimento ElesPorElas (#HeForShe) e seguirão propondo outras
atividades visando a mobilização de homens e mulheres para produzirmos novas relações de
gênero em favor da igualdade.

Link

da

notícia:

http://www.iffarroupilha.edu.br/noticias-pb/item/6449-campanha-

%E2%80%9Celes-por-elas%E2%80%9D-foi-lan%C3%A7ada-no-iffar-%E2%80%93campus-panambi

Ações no Campus Santa Rosa:

- O Núcleo de Gênero e Diversidade Sexual do IFFar - Campus Santa Rosa (NUGEDIS),
promoveu uma atividade para simbolizar o apoio da instituição ao movimento internacional
#HeForShe (#ElesPorElas). Criado pela ONU Mulheres, o movimento convoca homens e
meninos como parceiros igualitários na elaboração e implementação de uma visão comum da
igualdade de gênero que beneficiará toda a humanidade. O evento aconteceu no auditório do
campus, no dia 23 de outubro, e conquistou o interesse dos alunos e servidores.
Primeiramente, foi passado em todas as turmas para a explicação aos alunos sobre o
Movimento HeForShe, falando da importância deste movimento e a participação do Instituto
e de algumas atividades que seria realizado nosso campus e como primeira ação do
movimento dentro do campus lançamos a proposta para que os meninos de cada turma
pensassem em alguma mulher que tivesse um exemplo de vida na qual eles admirasse, e
deveriam fazer uma entrevista gravada. A atividade englobou a exibição do curta-metragem
"Clarisse", produção vencedora no VI Festival de Curtas do Colégio Salesiano Dom Bosco, de
Santa Rosa. Após a exibição do filme, os alunos integrantes da equipe, acompanhados de suas
professoras, explicaram sobre o processo de produção do filme e sobre a escolha do tema, cujo
foco é a violência contra a mulher. A equipe foi composta pelos alunos Bruno Fernandes
Saldanha, Gabriel Eduardo Nasi, Kira Luísa Timm Cezar, Laura Eduarda Nonemacher Tilvitz,
Mateus Pansera Vargas, Murilo Gonçalves Braga e Vitória de Conti, a professora Jéssica
Fernanda Mezadri e pela coordenadora Ângela Hofmeister Mateus. Depois de passado o filme,

os alunos do Dom Bosco apresentaram o curta aos alunos do IFFar e foi organizado um tempo
para perguntas e discussão sobre o assunto entre os jovens.

Link da notícia: http://www.iffarroupilha.edu.br/noticias-sr/item/6778-nugedis-5a033d7fe85d8

Ações no Campus Santo Ângelo:

- A equipe do Núcleo de Gênero e Diversidade Sexual - NUGEDIS organizou e executou as
atividades HeForShe, sendo 10 dias de discussões com toda a comunidade acadêmica. Para
iniciar a discussão sobre o HeForShe no campus optou-se em apresentar o documentário
“Precisamos falar com os homens? Uma jornada pela Igualdade de Gênero” com o objetivo de
olhar para a questão de gênero sobre a ótica de que ela afeta as mulheres, mas também os
homens. No início de cada atividade, os mediadores explicaram aos alunos e servidores sobre
o movimento HeForShe e a importância da assinatura de adesão na plataforma global. Após
foi reproduzido nas 20 turmas do campus, sendo os cursos Técnicos de Manutenção e Suporte
em Informática; Agricultura, Estética (Proeja e Subsequente) e Gerência em Saúde; no
Tecnólogo em Sistemas para Internet e Licenciatura em Computação. Também trabalhamos
com todos os servidores em três momentos diferentes.

Os debates realizados após a exibição do documentário resultaram em interessantes
discussões, compartilhamento de vivências machistas na vida das mulheres servidoras, e
depoimentos de relações de diversas situações de violências vivenciadas pelas alunas da
instituição. No final de cada atividade os estudantes responderam o seguinte questionamento
“O que deixei de fazer por ser homem/mulher?”. As respostas foram socializadas em um
cartaz produzidos pelos estudantes integrantes do núcleo no campus. Após a realização da
atividade, o grupo avaliou como construtiva, educativa e provocativa, exigindo que o núcleo
desenvolva mais ações sobre a temática.

Ações no Campus Santo Augusto:

- No Campus Santo Augusto, aconteceu no mês de outubro, no ano de 2017, a primeira
intervenção relacionada ao programa He For She. A atividade interna, voltada para os
estudantes do ensino médio técnico integrado, foi coordenada pela professora de Geografia
Cláudia Alves dos Santos e o seu grupo de estudos. A proposta enviada à reitoria envolveu
uma performance musical, baseada na música dos Los Hermanos intitulada “Do lado de
dentro”, com construção de cenários marcadores de gênero, uma palestra ministrada pela
professora Cláudia, a qual foi denominada: “O machismo afeta a quem?” e um mural (o qual
não foi produzido). A atividade foi realizada no Auditório do campus, no dia 04 de outubro de
2017, e repetida duas vezes para contemplar todos e todas as estudantes dos cursos técnicos
médios integrados. Como ação externa o Núcleo de Diversidade e Gênero, no dia 03 de
outubro de 2017 convidou pais e mães para apresentar as atividades realizadas pelo núcleo e
propôs como uma das pautas a apresentação do projeto He For She no IFFAR. Não houve
muita adesão dos pais e mães. Além desta ação, o evento foi anunciado em uma rádio local
Querência, no dia 03 de outubro de 2017. A ação envolveu um total de 365 estudantes e uma
média de 20 servidores e servidoras que acompanhavam as atividades. No geral a atividade foi
avaliada como interessante e bastante provocativa no sentido de discutir a temática da
masculinidade entre os/as adolescentes e servidores e servidoras.

Apresentação do Movimento para os Pais e Mães dos estudantes do campus Santo Augusto.
(03/10/2017):

Performance Musical – Cenários demarcados – Do lado de Dentro (04/10/2017):

Apresentação do Projeto para os estudantes na palestra: O machismo afeta a quem?

Estudantes e servidores e servidoras na palestra:

Estudantes e professora responsáveis pela realização da palestra e performance musical:

Ações no Campus São Borja:

- A “Semana Eles por Elas do IFFar – SB” foi planejada a partir da campanha mundial
He for She que é “um esforço global para envolver homens e meninos na remoção das
barreiras sociais e culturais que impedem as mulheres de atingir seu potencial, e ajudar
homens e mulheres a modelarem juntos uma nova sociedade”1. Para atendermos essa
premissa, no Instituto Federal Farroupilha – campus São Borja (IFFar – SB), o grupo do
Núcleo de Gênero e Diversidade Sexual do Campus São Borja (NUGEDIS – SB)
projetou as atividades aqui relatadas visando: (I) que as ações deveriam despertar o
debate saudável; (II) que esse debate deveria abranger técnicos administrativos, docentes e
discentes; (III) que o debate deveria ser oferecido a todos os níveis e cursos existentes na
nossa instituição (desde o PROEJA até a Pós- Graduação); e (IV) que se estabeleceriam
parcerias com a Direção Geral, de Ensino, Coordenações de Cursos e os projetos de
ensino com maior abrangência de público no IFFar -SB.Assim, com esses objetivos
estabelecidos, construímos uma programação que os abarcasse.
Pensando na sensibilização dos mais diversos públicos, nos variados níveis de
ensino (diurno e noturno) construímos, nas semanas que antecederam o lançamento da
campanha, um minidocumentário que batizamos de “Machismo Nosso de Cada Dia”2. O
objetivo era fazer os estudantes refletirem sobre o que é feminismo, o que é machismo, o
que significa a campanha He for she e como os meninos podem repensar atitudes e
comportamentos que são machistas. Nos momentos iniciais do vídeo há uma provocação
aos meninos,

1 Retirado de http://www.onumulheres.org.br/elesporelas/ acesso em 13/12/2017.
2 Pode ser acessado em https://www.facebook.com/NugedisSB/videos/119488708734824/

levando a refletir sobre o fato de serem machistas ou feministas, em um diálogo mais
ou menos assim:
1: “Você se considera feminista?”.
2: “Não”
1: “Mas você não concorda que homens e mulheres devem ter os mesmos direitos
e deveres?”
2: “Sim”
1: “Então tu é feminista?”
2: “Não”
1: “Então tu é machista?” 2:
“Não também”

Frame do minidocumentário “Machismo nosso de cada dia” – reprodução do
Facebook.

É importante relatar que esse vídeo foi construído com o auxílio de duas alunas
do curso Técnico em Eventos (Ana Paula Augustin e Paola Robalo), e ao final da
atividade, sob a coordenação da Professora da disciplina de Fotografia e Vídeo para
Eventos (Carolina Pinheiro), essas duas meninas afirmaram que até o momento dessa
construção não consideravam-se feministas, mas que deste momento em diante
reconheciam-se como tal e admitiam a importância desse movimento para a construção
de uma sociedade mais justa.
Com a programação, as parcerias estabelecidas e com o vídeo finalizado
começamos as atividades, do modo que segue.

- 03/10/2017 - Atividade da manhã – 9h 40 min às 11h 35 min
De modo a organizar e garantir a participação dos alunos do público dos nossos
cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio (Eventos e Informática) decidimos que a
melhor estratégia seria manter a aula normalmente nos dois primeiros períodos da manhã
e realizar o lançamento da “Semana Eles por Elas do IFFar-SB” no intervalo da manhã e
um espaço do terceiro período, chamamos esse espaço de tempo de “intervalo estendido”
(9h 40min até às 10h 20min). Para tal a Direção de Ensino enviou um e-mail solicitando
que todos os professores e alunos se encaminhassem para a área de recreação (conhecida
pelos estudantes da instituição de “aquário”, nome que foi mantido na programação
devido a familiaridade dos educandos com o termo).
Foi organizado por dois estudantes, com o auxílio da Professora Fernanda
Trindade, um cerimonial e protocolo que contava com esses mesmos discentes do ensino
médio para desempenhar o papel de mestres de cerimônia, apresentando por tanto as
atividades da manhã. Enquanto os estudantes se acomodavam para assistir a abertura do
evento, foram disponibilizadas placas com enunciados provocadores e divertidos, para
que servidores e alunos fotografassem e postassem em suas redes sociais, a fim de dar
visibilidade ao evento interna e externamente. Para os incentivar a fotografar
estabelecemos uma tática de troca: cada fotografia dava direito a adesivos alusivos à
campanha.

Alunos
participando
como mestres
de cerimônias
na abertura
da Semana
Eles por Elas
do IFFar – SB

Placas utilizadas no evento e Docentes
participando da campanha.

Adesivos distribuídos para alunos e servidores que fotografaram com as placas da campanha.

O protocolo contou com a participação e breve fala aos estudantes da
representante do comitê institucional “Eles por Elas” e membra do NUGEDIS – SB, a
Professora Aline Adams, da atual presidenta do NUGEDIS – SB Professora Carolina
Pinheiro e da Diretora Geral do IFFar -SB Professora Carla Zappe.
A seguir todos os presentes assistiram o minidocumentário “Machismo Nosso de
cada Dia”. Após houve um momento cultural com a participação do projeto de ensino
SomS7, em que, após sensibilização para a crescente violência contra a mulher e dados
referentes disponibilizados pelo “mapa da violência 2016” docentes do projeto
executaram a música “Camila” da banda gaúcha Nenhum de Nós, que trata dessa
temática.

Ainda houve a apresentação de um coral de mulheres servidoras, que
acompanhadas dos professores, executaram a música “Maria, Maria” do compositor
Fernando Brant, que fala da força e da coragem das mulheres.

Integrantes da Banda SomS7 executando a
música “Camila”.
.

Servidores executando em coro a música
“Maria, Maria”.

A atividade contou com a participação massiva dos alunos dos cursos de ensino
médio integrado e acabou por se estender pelos dois períodos restantes, extrapolando o
tempo estipulado de 40 minutos.
Consideramos a participação dos servidores e educandos, desse segmento e
nesse turno, muito positiva, recebendo inclusive manifestações positivas sobre o
lançamento da campanha “Eles por Elas do IFFar - SB” de diversos meninos e meninas
da instituição.

Estudantes participando da abertura do
evento “Eles por Elas IFFar

Servidores e alunos assistindo ao
minidocumentário
“Machismo
Nosso de Cada Dia”.

– SB”
Fonte: Garibaldi Silveira.
Fonte: Garibaldi Silveira.

- 03/10/2017 - Atividade da tarde – 16h às 17h: Ideias em Debate – a divisão sexual do
trabalho
A fim de não atrapalhar o andamento das aulas, aproveitamos que nas tardes de
terça-feira a maioria do público integrado não tem aula nos dois últimos períodos da tarde,
ficando esses reservados para a participação em projetos, ou ainda, recuperações paralelas
e monitorias.
Contamos para essa atividade com a parceria do projeto de ensino “Ideias em
Debate”, coordenado pelo Professor e membro do NUGEDIS-SB Emerson Roballo.
Elencou-se a temática da “divisão sexual do trabalho” para ser discutida pelos educandos.
Foi produzido e divulgado um cartaz para convidar os alunos a participar, além de um
folder, com informações básicas sobre o assunto que foi distribuído ao público presente.
Além dos participantes habituais do projeto também foram convidados a debater
o tema integrantes do NUGEDIS -SB .

Cartaz produzido e divulgado pelo projeto
Ideias em Debate para o evento.

Folder produzido e divulgado
pelo projeto Ideias em Debate
para o evento.

Alunos e servidores
participando do debate.

- 03/10/2017 - Atividade da tarde – 17h às 18h SomS7 – Mulheres na Música
Ainda através da parceria com o projeto de ensino SomS7, coordenado pelo
Professor Mairon Machado, foi proposto aos alunos e servidores que se discutisse o papel
da mulher na música, através da discografia de importantes compositoras e intérpretes
como Elza Soares, Xuxa, Anita, Elis Regina, Bethânia, Rita Lee, Sula Miranda, Gal
Costa, Nara Leão, Clara Nunes, Daniela Mercury, Marisa monte, Ivete Sangalo, Maiara e
Maraísa entre outras.
Para isso vou confeccionado um cartaz (fig.13) para divulgar a atividade junto
aos alunos e professores do IFFar – SB.

A dinâmica de trabalho foi a partir da audição de algumas músicas dessas artistas
brasileiras a discussão do papel da mulher na indústria cultural e dos espaços que ocupa.

Cartaz confeccionado
para a realização da
atividade do projeto
SomS7.

- 03/10/2017 - Atividade da noite – 19h às 22h 30 min
O lançamento da “Semana Eles por Elas do IFFar – SB” foi planejado de modo a
repetir as atividades do turno da manhã para o turno noturno. Assim contamos com o
mesmo cerimonial, protocolo e mestres de cerimônia que executamos para os alunos dos
cursos integrados.
Como feito pela manhã, a direção de ensino do campus enviou um e-mail para os
docentes, servidores e coordenadores de curso solicitando que no horário estipulado, se
dirigissem ao “aquário” com as suas turmas. Infelizmente, alguns colegas declinaram ao
convite da atividade, ignorando que nas avaliações de curso é cobrada e pontuada a
abordagem dessas temáticas nos cursos superiores (Tecnólogos e Licenciaturas).
Felizmente, pudemos contar com ampla participação do nosso curso de PROEJA
– Cozinha, tanto no lançamento da campanha, quanto na atividade seguinte.

Roda de Conversa: violência de gênero com a defensora
pública Ana Paula Pereira para o PROEJA Cozinha.

Estudantes participando
da Roda de Conversa:
violência de gênero.

Após o lançamento da campanha, os alunos dos cursos superiores que estavam
presentes, foram encaminhados para as atividades letivas enquanto que as alunas.do
PROEJA (que são em sua imensa maioria, mulheres) foram convidadas a dirigirem-se ao
auditório a fim de participar de um momento organizado para elas.
Foi convidada a defensora pública de São Borja, Ana Paula Vargas Pereira, para
uma roda de conversa sobre a violência de gênero, temática de extrema importância no
cotidiano dessas mulheres. Além da defensora pública, as debatedoras e membras do
NUGEDIS -SB Aline Adams e Andria Santin, estavam presentes e mediaram o debate.

- 04/10/2017 - Atividade da manhã – 8h às 11h 35 min Cine Campus – Cursos Integrados
No campus IFFar -SB contamos com um projeto de ensino que é coordenado
pelo Técnico Administrativo e membro do NUGEDIS -SB Antônio Silva: o Cine
Campus. Para a “Semana Eles por Elas do IFFar -SB”, a equipe do cine campus, junto aos
Professores Emerson Roballo e Leandro Goya Fontella propuseram uma atividade
conjunta que objetivava levar os educandos a refletir sobre o feminismo, o trabalho da
mulher, o papel do feminino no desenvolvimento das ciências e especialmente o papel da
mulher negra na sociedade.
Foi proposto aos estudantes que refletissem sobre essas temáticas a partir do
filme “Estrelas além do Tempo” que, de acordo com Mariane Morisawa (2017)4:
Conta uma história praticamente desconhecida e quase inacreditável: nos anos
1960, quando as leis de segregação racial ainda estavam em vigor nos Estados Unidos,
um grupo de mulheres negras foi fundamental para o avanço tecnológico que permitiu a
ida do primeiro americano ao espaço, atuando como “computadores”, responsáveis pelos
complicados cálculos matemáticos envolvidos na missão. É necessário pontuar algumas
especificidades de nosso contexto educacional para explicar a dinâmica adotada nesse
momento. Contamos no IFFar-SB com seis turmas de ensino médio integrado ao ensino
técnico, sendo duas turmas de cada ano, assim temos duas turmas (10 e 11, 20 e 21, 30 e
31) de cada um dos cursos. Os alunos acabam por se envolverem muito nas atividades
específicas de seus cursos, havendo pouco tempo para atividades que os integrem,
gerando assim uma certa rivalidade nociva ao desenvolvimento do clima de camaradagem
e cooperação necessário para a construção de cidadãos e cidadãs saudáveis e que
respeitem as diferenças.
Deste modo pensou-se uma dinâmica de trabalho que integrasse os alunos de
nossos cursos técnicos – Informática e Eventos. Por isso foram encaminhadas ao
auditório as turmas 10, 20 e 30 de cada um dos cursos, com

4 Retirado de https://veja.abril.com.br/blog/e-tudo-historia/estrelas-alem-do-tempo-historiareal-e-ainda- mais-otimista/# acesso em 14 de dezembro de 2017.

o intuito de proporcionar além da reflexão sobre a temática, um momento de
integração entre os educandos de ambos os cursos.
Antes da exibição eles foram divididos em grupos de trabalho mistos e
receberam roteiros com perguntas sobre o filme que iriam assistir. Depois da exibição
foram disponibilizados aproximadamente 50 minutos para o debate dentro de cada grupo
de trabalho. Após os professores mediaram a discussão por meio das respostas
apresentadas por cada grupo. Nesse momento pudemos observar como os conhecimentos
prévios ajudaram os alunos e alunas a refletirem sobre o contexto histórico abordado e
contrapor com os desafios que persistem as mulheres contemporâneas.
- 04/10/2017 - Atividade da Atividade da tarde – 13h 30 min às 17h: Formação Pedagógica –
Docentes e TAE’s ligados ao ensino
Em conversa com a direção de ensino e a direção geral do campus São Borja e
devido a adesão questionável dos servidores aos convites para as formações pedagógicas,
apesar da obrigatoriedade de participação imposta pela regulamentação da atividade
docente (RAD), bem como a constatação da necessidade de formar, além dos professores,
os técnicos administrativos ligados ao ensino sobre as questões de gênero, foi decidido
que a presença desses servidores e servidoras na formação pedagógica de quarta-feira da
tarde do dia 04 de outubro, referente a “Semana Eles por Elas do IFFar -SB” seria por
meio de uma convocação.
O NUGEDIS-SB cogitou, nos momentos de planejamento da semana, convidar
um palestrante externo, mas ao analisarmos nossa diversidade de áreas de formação e a
convergência a temática para as questões de gênero, acordamos que a formação
pedagógica poderia ser ministrada pelo grupo, abordando de forma inicial conceitos que
são desconhecidos por aqueles que não trabalham diretamente com essas questões,
buscando informar e sensibilizar os servidores e servidoras para a contextualização, ação
e importância do núcleo junto à comunidade acadêmica.
Foram apresentados e discutidos conceitos relativos a identidade de gênero,
sexualidade, feminismo, machismo, homofobia e o debate culminou com a apresentação e
crítica ferrenha a proposta do projeto de lei “Escola sem

Partido”, que vem sistematicamente tentando impor a retirada dessas questões tão
salutares e ainda tabus na sociedade brasileira do âmbito escolar.
Quanto grupo nosso sentimento foi de que essa formação pedagógica foi muito
positiva, por mais que ainda haja divergências entre os colegas sobre os temas abordados,
acreditamos que o fato de sermos todos parte do mesmo campus e convivermos
diariamente possibilitou que as pessoas presentes ficassem bastante a vontade para, além
de emitir opiniões, exporem suas dúvidas e anseios.
Aproveitamos esse momento para esclarecer aos colegas que o NUGEDIS – SB
age de acordo com normas institucionais e não está personificado em uma única figura,
que todas as ações são planejadas em grupo e que o trabalho que desenvolvemos tem base
no conhecimento científico.
Houve divergências profundas em determinados momentos do debate, mas
temos certeza que os colegas que ali estavam saíram inquietos e com algumas certezas e
preconceitos bastante abalados, levando as discussões propostas para fora daquele espaço.
Quanto núcleo, acreditamos que essa formação pedagógica alcançou muitos dos
objetivos propostos.

Formação pedagógica sobre
questões de gênero Fotografia:
Carol Pinheiro

Um dos slides apresentados pelas membras
do NUGEDIS -SB na Formação pedagógica
sobre questões de gênero

Cabe ressaltar que a atividade extrapolou o tempo determinado e os presentes
ficaram até o final da discussão, perto das 18 horas, fato que não é corriqueiro nas
formações pedagógicas.

- 04/10/2017 - Atividade da noite – 19h às 21h 40min: Formação Docente: gênero e educação
– Licenciaturas e Pós-Graduação
Como atividade específica para as nossas licenciaturas (Física e Matemática) e
cursos de pós-graduação decidimos repetir o debate oferecido na formação pedagógica da
tarde. Novamente e infelizmente, apesar desse momento ter sido acordado entre
coordenadores de curso e direção de ensino, alguns colegas docentes ignoraram o
chamado para que comparecessem com suas turmas a atividade, inclusive gerando
constrangimento, pois alguns membros do núcleo foram gentilmente lembrar a esses
docentes da importância da discussão naquele momento e foram solenemente ignorados. É
uma lástima que alguns servidores, alienados das normas e necessidades institucionais,
visto que a existência dos debates em torno dessas questões é requisitada nas avaliações
de curso.
Contudo, aos que participaram da atividade pudemos ampliar o debate e
contrapor ideias, aproveitando o momento para exercer o pensamento crítico e esclarecer
aqueles estudantes sobre conceitos fundamentais da questão de gênero (fig.18).

- 05/10/2017 - Atividade da manhã – 8h às 11h 35 min Cine Campus – Cursos Integrados
Nesse dia e momento repetimos a atividade do dia 04 de outubro, porém com as
turmas 11, 21 e 31 de cada um dos nossos cursos técnicos integrados.

- 05/10/2017 - Atividade da tarde – 17h às 19h - Café com Livros: biografia de Pagu – Médio
Integrado.

Outro projeto de ensino que envolve muito nossos alunos dos cursos de ensino
médio integrado ao ensino técnico é o projeto “Café com Livros”, coordenado pelo
Professor Jairo Oliveira. Como o docente não estava no campus na ocasião do
desenvolvimento da atividade, os encaminhamentos necessários tais como organização e
divulgação da atividade ficaram ao encargo de Emili Fano, aluna do curso Técnico em
Eventos e bolsista desse projeto.
Nesse projeto os estudantes fazem leituras prévias de livros e os discutem
enquanto bebem café, no hall da biblioteca. Para a “Semana Eles por Elas do IFFar – SB”
pensamos junto a bolsista uma atividade um pouco diferente. Escolhemos um trecho da
biografia da célebre feminista Pagu e o lemos em voz alta, para depois discutir, além da
narrativa, o contexto histórico, questões voltadas aos direitos reprodutivos da mulher e
relacionamentos abusivos. A grande maioria das participantes desse momento eram
meninas do ensino médio.

Edição especial Café com Livros: Pagu

Formação pedagógica
sobre questões de
gênero

- 05/10/2017 - Atividade da noite – 19h às 20h 40min - Roda de Conversa: por que precisamos
do feminismo? – Cursos superiores de Gestão do Turismo, Sistemas de Informação e
Gastronomia.
Nosso curso superior de Sistemas de Informação é frequentado quase que
exclusivamente por jovens adultos do sexo masculino. Tanto o grupo quanto o
coordenador de curso enfrentaram diversas atribulações para levar adiante a

proposta para esse segmento. Fomos questionados via comentários no Facebook
sobre a relevância “de se discutir feminismo num curso que só tem praticamente homens”
(sic). Uma das componentes do NUGEDIS - SB que propôs uma reflexão sociológica da
temática do machismo nos meios de produção e cadeia hierárquica do mundo do trabalho,
em sua disciplina, sofreu um ataque vexatório por essa rede social, sendo
desnecessariamente exposta, assim como, desnecessariamente, foi exposta a instituição.
Durante a semana, o coordenador foi confrontado com questionamentos sobre a
“obrigatoriedade” de comparecer ao evento, questionando a “legalidade de ganhar falta”
(sic), caso o estudante não comparecesse.
Depois de muito trabalho de convencimento e debates que beiraram o absurdo,
aconteceu a “Roda de Conversa: por que precisamos do feminismo?” Para nossos cursos
superiores. Fomos inclusive, surpreendidas com a quantidade público presente, pois
depois de tamanha rejeição pela temática e forma da proposição, esperávamos um público
reduzido. Não foi o que aconteceu.
O debate estava previsto para acontecer no auditório do campus, porém devido a
uma mudança na programação, passamos a atividade para ser realizada no hall da
biblioteca, para nossa grata surpresa os estudantes compareceram em número expressivo,
como grupo ponderamos que isso talvez tenha sido causado pelas polêmicas geradas nas
redes sociais em torno da semana.

Bárbara Valle na
Roda de Conversa:
por que precisamos
do feminismo.

- 05/10/2017 - Atividade da noite – 19h às 22h 30min - Cine Campus: As Sufragistas
– Público externo

Devido a um mal-entendido, a atividade do cine campus prevista para acontecer
na quarta-feira dia 04 de outubro foi transferida para a quinta-feira dia 05 de outubro.
Diferentemente do filme “Estrelas Além do Tempo”, a proposta dessa dinâmica
era estender o debate a alunos de outras instituições que frequentam o projeto. Por isso o
horário pensado foi depois das atividades regulares diurnas dos nossos alunos dos cursos
integrados.
A professora Priscila Correa junto aos alunos Sávio Santos e Ruan Cornélios
propuseram a discussão do filme “As Sufragistas”, que faz um resgate da história das
mulheres que lutaram pelo direito ao voto e participação na vida pública e política. Após
assistirem o filme os educandos debateram sobre o contexto histórico e puderam tecer
comparações sobre os direitos conquistados pela primeira onda feminista e os desafios do
feminismo na contemporaneidade. A dinâmica do cine debate é bastante produtiva, pois
geralmente recebe um maior público masculino.
Acreditamos que “Semana Eles por Elas do IFFar-SB” alcançou os objetivos
propostos, especialmente ao agregar os coordenadores de curso, os projetos de ensino e
envolver a comunidade acadêmica em torno do importante debate sobre as questões de
gênero.
Poder planejar, organizar e executar essa grande quantidade de ações alcançando
e proporcionando momentos de reflexão para todos os cursos e modalidades do IFFar-SB
não é uma tarefa fácil e isso só foi possível devido ao enorme apoio e valorização do
núcleo junto as coordenações (de cursos e projetos) e as direções (geral e de ensino).
Percebemos que, enquanto esse debate está bastante adiantado nos alunos do
ensino médio técnico integrado em nosso campus, precisamos de mais momentos e ações
junto ao nosso público adulto, frequentadores dos cursos noturnos, pois há um
esvaziamento do debate conceitual baseado na ciência a partir de muitos preconceitos
enraizados na cultura de fronteira. Percebemos a necessidade de realizar uma avaliação do
evento, junto ao público que frequentou cada uma das atividades, de forma mais
estruturada para podermos futuramente qualificar essas ações do núcleo.

Programação da Semana Eles por Elas no IFFar -SB, criação: Carolina Pinheiro,
reprodução do Facebook

Ações no Campus São Vicente do Sul:

- 05/07/2017: O NEABI e o NUGEDIS realizaram mais uma edição do Projeto de
Ensino

Café-Cor.

A convidada dessa vez foi a Historiadora da Arte e Empreendedora de moda Izis Abreu,
que irá falar sobre sua trajetória e seu trabalho, que envolve questões relacionadas ao
gênero, à estética na construção e valorização da identidade étnica. Será sorteado um
conjunto

de

brinco

e

colar

da

A atividade foi às 13h30, no Mini Auditório do Ciet.

sua

coleção

própria.
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- 16 a 18/10/2017: Parceria com a CAI/ Reitoria e Direção de Assistência
Estudantil/PROEN na organização do Seminário de Educação, Diversidade e Inclusão
(SEDI). O SEDI foi realizado, pela primeira vez, em 2003, no Campus São Vicente do
Sul. A partir deste ano, o evento passou a ter caráter institucional, reunindo participantes
de todos os campi da instituição. A intenção é que o evento seja realizado bianualmente
de forma itinerante. Entre as atividades do evento, destacam-se as palestras sobre
gênero, já indicadas nas ações institucionais.

d)

Progressos & resultados até o momento, número de pessoas atingidas

- A estimativa é que cerca de 5000 pessoas foram atingidas nas atividades do HeForShe
no IFFar, de abril a dezembro de 2017.
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- Além da valorização dos pares, obtivemos o reconhecimento das atividades dos
NUGEDIS dos Campi São Vicente do Sul e Alegrete, pela Prefeitura Municipal de
Santa Maria: Os Núcleos de Gênero e Diversidade Sexual (NUGEDIS) dos campi São
Vicente do Sul e Alegrete receberam o certificado de Amigo da Diversidade, concedido
pela Prefeitura Municipal de Santa Maria e pela ONG Igualdade. O prêmio é conferido
a personalidades que se destacaram em ações e projetos que viabilizam positivamente as
questões referentes à comunidade LGBT. O certificado foi entregue na abertura do Mês
da Diversidade, no dia 02 de agosto, no Teatro Treze de Maio em Santa Maria. Neste
ano, o evento teve como tema "Identidade e Gênero: mais que um direto... Uma questão
de respeito..." Estiveram presentes na premiação as professoras Mirian Marchezan e
Mariana Dal Ri (NUGEDIS Alegrete), a professora Liliana de Oliveira (NUGEDIS
SVS) e a professora Fernanda Machado (CAI Reitoria). A Reitora do IFFar, Carla
Comerlato Jardim, parabenizou o trabalho dos Núcleos e afirmou que “o prêmio é um
reconhecimento do trabalho sério e comprometido que contribui com a consolidação do
IFFar enquanto instituição diversa, democrática e plural”.

Link da notícia: http://www.iffarroupilha.edu.br/ultimas-noticias/item/5674n%C3%BAcleos-de-g%C3%AAnero-e-diversidade-recebem-certificado-de-amigo-dadiversidade

ASSINATURAS NA PLATAFORMA GLOBAL:

Estratégias para angariar assinaturas na Plataforma Global do HeForShe:
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- Criação de um folder institucional de divulgação do HeForShe;

- Criação de uma página no Portal Institucional de divulgação das ações do HeForShe
no IFFar (link: <http://iffarroupilha.edu.br/a%C3%A7%C3%B5es-inclusivas/heforshe>
);

-

Divulgação

na

página

Institucional

no

Facebook

(link:

https://www.facebook.com/iffarroupilha/photos/a.442307789221394.1073741829.4408
01326038707/1327631477355683/?type=3&theater );

- Sensibilização em atividades no Dia ElesPorElas nos Campi;

- Estimativa de assinaturas: 1500

ESTRATÉGIA 2018:

- Aprovação da Política de Não-Violência do IFFar, no Conselho Superior (CONSUP),
durante o primeiro semestre de 2018.

- Criação de uma cartilha de orientação sobre violência e procedimentos de denúncia de
violência, durante o primeiro semestre de 2018;

- Gravação do Programa Papo Reto no IFFar, durante o primeiro semestre de 2018;

- Atividade conjunta de todos os NUGEDIS, com temas em apoio ao HeForShe
de 7 a 12 de maio de 2018 (em fase de elaboração).

- Atividades em todas as unidades (em fase de elaboração).
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ANEXO 1:
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ANEXO 2:
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ANEXO 3:

ANEXO 4:
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ANEXO 5:
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