
Relato reunião 22/05/17 – 14h – PRE 

Identidade de Gênero 

Prezadas, 

Conforme combinado, realizamos uma reunião para discutirmos os próximos passos da 

construção dessa política. Estivemos reunidas em 10 pessoas entre TAEs, estudantes e 

docentes. 

Avaliamos algumas questões que serão relacionadas abaixo: 

a) Levantamento sobre políticas similares (de gênero, para mulheres, de direitos humanos, 

etc.) existentes em outras IES no país; Segundo as profs Laura e Celeste, não foram 

encontrados modelos similares ao que se deseja construir como política de gênero para a 

UFSM. b) Busca pelos dados estatísticos institucionais que respaldem a proposição dessa 

política: por orientação/sugestão da prof Teresinha a solicitação de tais dados será uma 

atribuição da comissão; porém, o grupo acredita que os dados estatísticos são imprescindíveis 

para justificar a criação da comissão e da política. Não houve encaminhamento sobre este 

ponto. c) Tipo de portaria que representa o grupo e o objetivo (comissão, grupo de trabalho, 

...) bem como sua estrutura representativa (paridade entre os segmentos da UFSM, 

representatividade de mulheres negras, trans, indígenas, lésbicas, etc.): ficou definido que 

será uma comissão e que sua estrutura deverá estar composta de estudantes, taes e docentes 

da UFSM e de todos seus campi. A quantidade de pessoas de cada segmento, bem como a 

representatividade da comissão não ficou definida. d) Definição do nome e a abrangência do 

grupo - “Política de Gênero da UFSM” ou “Política para as Mulheres da UFSM”: ficou definido 

que será uma comissão que elaborará a “Política de Gênero” da UFSM. e) Buscar junto ao 

Gabinete do Reitor um posicionamento institucional sobre a criação desta política e 

apresentar, na mesma ocasião, o andamento do grupo até o momento, bem como as 

informações acima sistematizadas: ficou acordado que essa reunião será marcada assim que o 

grupo estiver mais bem constituído e com propostas mais coesas de política institucional. f) 

Alteração do horário das reuniões dessa comissão: a pedido das integrantes do grupo, as 

reuniões serão realizadas sempre às segundas-feiras, às 17h. g) relato de participação do 

professor Ascísio na comissão HeforShe do RS. 

Ficou agendada nossa próxima reunião para dia 29/05/17, às 17h, na PRE. 


