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ConclusõesConclusões
As oficinas propõem aos docentes um As oficinas propõem aos docentes um 

melhor entendimento da temática melhor entendimento da temática 
abordada no cursoabordada no curso

Diversidade Sexual e Igualdade de GêneroDiversidade Sexual e Igualdade de Gênero

Com o intuito de proporcionar fácil Com o intuito de proporcionar fácil 
entendimento e entendimento e conhecimento.conhecimento.


