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Assunto: Planejamento de Atividades da CPDIVERSA

 

Prezados senhores,

Em cumprimento à RESOLUÇÃO Nº 10/2019, DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO, a Comissão
Permanente de Acompanhamento da Política de Diversidade Sexual e de Gênero da UFU (CPDIVERSA)
encaminha a seguir o seu Planejamento das Atividades para o ano de 2021.

É importante ressaltar que o planejamento contempla apenas o segundo semestre desse ano, envolvendo
diferentes atividades-fim da Comissão, que utilizou seu primeiro semestre de criação para o desenvolvimento
da estrutura mínima de trabalho, qual seja, definição de calendário de reuniões, redação do Regimento
Interno (conforme exigido pelo art. 14 da referida resolução) e preparação do planejamento de atividades
(art. 12 da resolução). 

Desde sua nomeação em dezembro de 2020, por meio da PORTARIA REITO Nº 1175, DE 29 DE
DEZEMBRO DE 2020, a Comissão realizou 8 reuniões ordinárias, além de outras duas que foram
canceladas por falta de quórum. Nesse período, foi necessária a publicação de nova portaria de nomeação da
Comissão (PORTARIA DE PESSOAL UFU Nº 2080, DE 31 DE MAIO DE 2021), dada a necessidade de
adaptações motivadas pela saída de alguns representantes. Além disso, foi feita a eleição de Coordenador e
seu substituto legal entre os membros da Comissão, conforme exigência do art 13 da referida resolução
(PORTARIA DE PESSOAL UFU Nº 2611, DE 01 DE JULHO DE 2021).

Todas as ações e reuniões da CPDIVERSA estão documentadas via SEI, visando dar transparência à atuação
da Comissão.

Ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

 

Atenciosamente,

Emerson F Rasera

Coordenador CPDIVERSA

 

 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES DA CPDIVERSA PARA 2021

 



Projeto 1 – Acompanhamento da Política de Diversidade Sexual e de Gênero da UFU

Objetivo: visa monitorar as ações de desenvolvimento dos Programas previstos na Resolução da PDSG/UFU

Ações:

a) apresentação à Comissão de proposta de formulário para acompanhamento dos programas da PDSG junto
às pró-reitorias;

b) envio dos formulários para as pró-reitorias para levantamento de dados;

c) compilação dos dados informados pelas pró-reitorias;

d) redação de relatório síntese dos levantamentos realizados;

e) apresentação do relatório final na reunião colegiada da CPDIVERSA.

 

Projeto 2 – Divulgação CPDIVERSA e PDSG junto com a DIRCO

Objetivo: informar e dar visibilidade à PDSG, bem como, às ações da CPDIVERSA

Ações:

a) reunião com a DIRCO para construir parceria e identificar ações de divulgação da CPDIVERSA e da
PDSG/UFU;

b) apresentação de proposta de ações de divulgação na reunião colegiada da CPDIVERSA;

c) desenvolvimento das ações de comunicação;

d) redação do relatório de desenvolvimento das ações de comunicação;

e) apresentação do relatório final na reunião colegiada da CPDIVERSA.

 

Projeto 3 – Criação página CPDIVERSA na aba de Comissões do Portal UFU

Objetivo: informar e dar visibilidade às ações da CPDIVERSA

Ações:

a) contato com o setor responsável para informação sobre orientações e diretrizes para redação;

b) proposição da redação inicial da estrutura da página e dos textos de apresentação correspondents;

c) apresentação na reunião da CPDIVERSA;

d) publicação da página;

e) redação do relatório de desenvolvimento das ações de comunicação.

f) Apresentação do relatório final na reunião colegiada da CPDIVERSA:

 

Projeto 4 – Mapeamento das ações, projetos, programas de DSG desenvolvidos pelos diferentes membros da
comunidade UFU



Objetivo: identificar iniciativas relacionadas ao campo da PDSG na UFU

Ações:

a) apresentação à Comissão de proposta de formulário para acompanhamento das ações de diversidade
sexual e de gênero junto aos diferentes atores da comunidade UFU;

b) envio dos formulários para levantamento de dados para unidade/pessoas; 

c) compilação dos dados informados;

d) redação de relatório síntese dos levantamentos realizados;

e) apresentação na reunião colegiada da CPDIVERSA.

 

Projeto 5 – Redação do relatório de atividades da CPDIVERSA

a) redação de relatório síntese das ações desenvolvidas;

b) apresentação na reunião colegiada da CPDIVERSA;

c) encaminhamento à Reitoria do relatório de atividades.

 

Uberlândia, 28 de julho de 2021

Documento assinado eletronicamente por Emerson Fernando Rasera, Presidente, em 28/07/2021,
às 15:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2937154 e
o código CRC D3BA7B8F.
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