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Resumo: O Nugedis- Núcleo de Gênero e Diversidade Sexual- tem por finalidade 

desenvolver políticas, ações e projetos no intuito de promover o respeito e valorização de 

todos os sujeitos e proporcionar espaço para debates, vivências e reflexões referentes às 

questões de gênero e diversidade sexual. Todos os campis do Instituto Federal Farroupilha 

(IFFar) apresentam um núcleo estruturando, composto por docentes, servidores técnicos 

administrativos e principalmente os discentes. Tendo em vista as questões históricas e 

ideológicas de superioridade masculina em relação às mulheres, discutir e debater as 

questões de gênero no ambiente educacional é imprescindível para a formação e 

conscientização. Principalmente para os adolescentes que estão em processo formativo de 

concepções ideológicas. O objetivo é apresentar as atividades desenvolvidas pelo Nugedis 

em parceria com os discentes dos cursos médios integrados. A metodologia utilizada será 

relato de experiência. No dia 08 de março, comemora-se o Dia Internacional da Mulher. 

Neste ano, no IFFar campus Santa Rosa as atividades foram de conscientização sobre a 

importância das mulheres na sociedade. As alunas elaboraram cartazes com frases e 

dizeres enfatizando como elas gostariam de ser tratadas, não somente neste dia, mas em 

todos os outros.  Os tópicos abordados estavam relacionados, por exemplo, com a 

legalização do aborto, feminicídio, sororidade e combate ao machismo. Em seguida, 

adentraram em suas respectivas turmas e apresentaram para seus colegas reforçando a 

busca pelo respeito e tratamento igualitário perante a sociedade. Posteriormente todos 

colaram os cartazes por toda a instituição de ensino, onde há maior circulação de discentes 

e maior visibilidade. Conclui-se que essa atividade impulsionada pelo nugedis com a grande 

contribuição das discentes foi de grande valia, pois elas foram as principais atuantes da 

proposta e sentiram-se confortáveis para expressar suas angustias, seus medos e aflições.  
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