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Resumo: 
O programa de extensão “Educação para a diversidade de gênero e sexualidade (PRO-
NEPGS)”, vinculado ao NEPGS - campus Osório, traz a discussão de gênero, sexualidade e
diversidade para o âmbito escolar, tendo em vista o quão relevante é o ambiente educacional na
socialização dos/as estudantes e futuros/as profissionais. Promovendo ações de ensino,
pesquisa e extensão, tem como objetivo central incentivar a reflexão sobre os preconceitos e
discriminações enraizados na nossa sociedade, em específico, o machismo, o feminicídio e a
LGBTfobia, buscando diversas formas de como combatê-los. Articulado ao programa, o projeto
de extensão “Coletivo de debate em foco: gênero, sexualidade e educação” vem desenvolvendo
ações mensais que trabalham as temáticas centrais e transversais de gênero e sexualidade,
contribuindo com os objetivos do programa. Ainda, foram construídas parcerias com NEABI e
NAPNE, e com os projetos do Programa de Música, em diversas atividades, almejando o
fortalecimento das ações afirmativas no âmbito educacional. Como eventos significativos, o
programa já realizou: Dia da Mulher “#8M - Mulher, solta a tua voz!”, com performance artística;
evento em memória de Marielle Franco “#14M - Marielle presente!”, que contou com cartazes e
intervenções artísticas; cinedebate “Ditadura Nunca Mais!”, com exibição de filmes e simulação
de censura no campus; “A Representação e a Valorização da Mulher Negra”, em alusão ao Dia
Internacional da Mulher Negra Latino Americana e Caribenha, que desenvolveu diversas ações:
oficinas, apresentações artísticas, rodas de conversa, exposições artísticas e debates. Estes
espaços vêm captando a atenção da comunidade interna e externa ao campus, demonstrado no
crescimento da participação ativa e engajada dos sujeitos nas atividades. Todas as ações
promovidas fomentaram a troca de saberes, experiências e a necessária reflexão sobre
temáticas de gênero, sexualidade, educação e direitos humanos, o que ratifica a importância da
continuidade, ampliação e aprimoramento constante de ações que abordem estes temas no
contexto escolar, e, a partir dos instrumentos de avaliação dos eventos, fica evidente que este é
um espaço para a superação das construções desiguais.
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