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INTRODUÇÃO 

 

A Coordenação da Diversidade Sexual – Codsex, tem por competência a promoção dos direitos das pessoas 

LGBT – lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, além do recebimento, encaminhamento e acompanhamento 

dos casos de lgbtfobia no âmbito da Universidade de Brasília. As ações da Codsex ocorrem transversalmente às outras 

coordenações da Diretoria da Diversidade – DIV, em parceria com o Decanato de Assuntos Comunitários e Programas e 

Projetos que integram a rede interna de acolhimento e defesa de direitos.  

A reprodução da cultura sustentada pelo paradigma heterocisnormativo mantem o preconceito contra pessoas 

LGBT em diversos espaços sociais, como a família, o trabalho, a escola. A Universidade de Brasília, neste sentido, por 

meio da Codisex/DIV/DAC, tem buscado a promoção do respeito à diversidade, um dos princípios previstos no seu 

Estatuto e suas normas de convivência. Piadas e comentários discriminatórios em sala de aula, a não observância ou 

indiferença quanto ao direito de uso do nome social, agressões verbais e físicas, desqualificação de denúncias sobre 

assédio, são alguns dos problemas já denunciado pela comunidade LGBT e que tem sido alvos das políticas da DIV. 

A lgbtfobia no âmbito familiar ou comunitário, gera consequências que refletem no desempenho acadêmico de 

estudantes e no desempenho profissional das/os servidoras/es. A violência lgbtfóbica na esfera familiar tem como 

consequência recorrente a fragilização dos vínculos familiares e a vulnerabilização de adolescentes e jovens estudantes 

que acabam em risco social, desprovidos de condições de moradia, saúde e alimentação. A atuação da DIV, por meio da 

Codsex, visa minimizar os impactos dessas violências na vida acadêmica e profissional dos membros da UnB, mediante 

encaminhamentos para a rede de proteção e inserção nos programas institucionais. 



 

 

 

A CODSEX ATUA POR MEIO DE TRÊS FRENTES:  

 

ACOLHIMENTO, ENCAMINHAMENTO À REDE DE PROTEÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE DENÚNCIAS 

 

O acolhimento de denúncias consiste no recebimento dos casos envolvendo violência lgbtfóbica, via Sistema 

Eletrônico (SEI), encaminhamentos de outras unidades e o acolhimento de casos/denúncias presenciais. Neste último 

caso, cabe à Codsex/DIV realizar o acolhimento das pessoas LGBT, vítimas de violência lgbtfóbica no âmbito da 

instituição ou em situação de vulnerabilidade social decorrente da fragilização dos vínculos familiares e/ou com 

consequentes prejuízos acadêmicos advindos de tais situações. O recebimento das denúncias e demais demandas 

decorrentes da violência lgbtfobia segue o protocolo conforme fluxograma abaixo. 

 

 
Fonte: Codsex/DIV, 2017 



 

 

 

1. COMPÕEM A REDE DE ATENÇÃO ÀS PESSOAS LGBT OS SEGUINTES PARCEIROS: 

 

1.1 - REDE INTERNA: 

 

- Programa Escuta Diversa – DESABAPHO; 

- Programa Ressignificando Vivencias Raciais – REVIRA - ANPSINEP; 

- Centro de Atendimento Psicológico – CAEP; 

 

1.2 - REDE EXTERNA:  

 

- Casa da Mulher Brasileira; 

- Centro de Referência Especializado da Diversidade Sexual, Religiosa e Racial – Creas Diversidade - GDF; 

- Delegacia Especial de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial, Religiosa ou por Orientação Sexual ou 

Contra a Pessoa Idosa ou com Deficiência – DECRIN; 

- Delegacia Especial de Atendimento à Mulher – DEAM; 

 



 

 

 

2. FORMAÇÃO/COMUNICAÇÃO 

 

A Codsex/DIV atua, também, por meio de ações de visibilidade e sensibilização acerca das questões envolvendo 

as pessoas LGBT. Neste sentido, busca trabalhar em parceria com outras coordenações, unidades institucionais, 

Programas e coletivos de estudantes na produção de material de divulgação, cursos de formação e atividades previstas 

no Calendário de Lutas.  

 

2.1 - CALENDÁRIO DE LUTAS CODSEX: 

• 29 de janeiro - Dia da Visibilidade Trans; 

• 17 de maio – Dia Nacional de Luta contra a Homofobia; 

• 28 de junho – Dia Internacional do Orgulho LGBT; 

• 29 de agosto – Dia da Visibilidade Lésbica; 

• 23 de setembro – Dia da Visibilidade Bissexual 

 

 

3. PROPOSIÇÃO/ACOMPANHAMENTO DA POLÍTICA DA DIVERSIDADE 

 

A Codsex, por meio da DIV, é responsável pela elaboração de minuta sobre normas, editais, programas e 

projetos, com vistas à implementação da política voltada para a defesa dos direitos/respeito e visibilidade das pessoas 

LGBT no âmbito da Universidade. Atua, também, no planejamento da política institucional, buscando incluir o 

enfrentamento à lgbtfobia entre as prioridades da instituição, facilitando e acompanhando a implementação das ações. 

Uma ação que pode ser aqui citada é a elaboração da minuta da Resolução que regulamenta o uso do nome 

social na UnB. A minuta foi discutida junto aos coletivos trans e LGBT e encaminhada para aprovação da Comissão de 

Assuntos Comunitários – CAC, e aguarda os últimos procedimentos institucionais para ser implementada. 



 

 

 

4. AÇÕES DE COMUNICAÇÃO 

 

4.1 - SEMANA DA VISIBILIDADE TRANS 

 

Contou com exposição de fotografias de pessoas 

trans membros da comunidade universitária e convidadas, 

realizada no Restaurante Universitário e no saguão do ICC 

Sul. A sessão fotográfica explorou diferentes espaços do 

campi Darcy Ribeiro, transformando e afirmando a presença 

trans na universidade. Entre os dias 25 e 31 de janeiro de 

2017 a bandeira do orgulho trans esteve estendida 

permanentemente na entrada da Reitoria e percorreu os 

campi de Ceilândia, Gama e Planaltina. Neste período, a 

fachada do prédio da reitoria esteve iluminada à noite com as 

cores da bandeira trans: azul e rosa. Por meio dessas ações, a UnB demonstrou à comunidade universitária e à 

sociedade em geral seu comprometimento com direitos básicos constitucionais e com o respeito, a valorização e a 

dignidade da pessoa humana.  

Matéria disponível em: 

• UnBNotícias 

 

http://www.noticias.unb.br/publicacoes/112-extensao-e-comunidade/1228-comunidade-trans-da-unb-busca-visibilidade


 

 

 

4.2 - DIA DO COMBATE À LGBTFOBIA 

 
Contou com ativida-

des como rodas de 

conversa, em parceria 

com o Programa Es-

cuta Diversa e Coor-

denação dos Direitos 

das Mulheres - Co-

dim. Foi realizado o 

Seminário Diversida-

de e Resistência na 

Universidade, no audi-

tório da Unidade de 

Ensino e Docência da 

FCE. A mediação foi 

feita pela diretora da 

DIV, Susana Xavier e 

contou com a partici-

pação de Edu Cava-

dinha (NESP); Felipe 

de Baére (PPGPsiCC/Escuta Diversa); Madu Krasny (estudante 

de Letras); Maria do Carmo Queiroz (Mães pela Diversidade); 

Rodrigo de Souza (NegroSUS/FCE).  

 

Matéria disponível em: 

• UnBNotícias. 

 

     

http://noticias.unb.br/publicacoes/112-extensao-e-comunidade/1521-existir-e-resistir-na-unb


 

 

 

4.3 - SEMANA DO ORGULHO LGBT 

 

Teve por objetivo ações em virtude do calendário de luta do 

Orgulho LGBT, chamando a atenção para a história da luta contra a 

lgbtfobia. A semana contou com a Gaymada - atividade esportiva e 

lúdica, realizada no ICC Sul e a Batalha de Vogue - performance de 

dançarinos/as envolvendo a comunidade universitária, e chamando 

a atenção para o respeito à diversidade. Contou também com Roda 

de conversa – Bissexualidade: afetos e vivências, realizada em 

parceria com o coletivo Caliandra (FUP) no campus de Planaltina. 

Foram realizadas exibições de documentário seguidas de debate, em parceria com o Programa de Pós-Graduação em 

Direitos Humanos e o Observatório de Saúde LGBT do NESP. A palestra “A Geopolítica Global no Campo da 

Sexualidade: 10 anos dos Princípios de Yogyakarta (2007-

2017)”, foi realizada em parceria com o IREL. Integraram 

também a programação o Seminário Diversidade Sexual e 

resistências dissidentes, em parceria com o NEDIG/CEAM, a 

Oficina Ampliada do Teatro do Oprimido e a Roda de Mulheres 

ampliada, intitulada Afetos e vivências: mulheres lésbicas, bis e 

trans, em parceria com a Codim/DIV. A Terceira Parada do 

Orgulho LGBT da UnB encerrou a semana.  

Matérias disponíveis em: 

• Semana do orgulho LGBT na UnB é marcada por uma série de atividades (YouTube) 

• UnBNotícias: UnB promove Semana do Orgulho LGBT (site) 

 
 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?sns=fb&v=EJuenWtoNXo&app=desktop
http://noticias.unb.br/publicacoes/112-extensao-e-comunidade/1597-unb-promove-semana-do-orgulho-lgbt


 

 

 

4.4 - TERCEIRA PARADA LGBT : “DIVERSIDADE E RES ISTÊNCIA NA UNIVERSIDADE”  

 

Atividade de encerramento da semana do Orgulho LGBT, com o apoio do SINTFUB que cedeu o carro de som. 

A parada iniciou com a concentração no Udfinho-ICC Sul, onde foi realizada uma oficina de cartazes e disponibilizado 

microfone aberto para falas de autoridades da UnB e DF 

(Decanos do DAC, DEX, Diretora da DIV, Coordenador da 

Diversidade e assessoria do DF, deputada federal e membros 

da comunidade universitária. Puxada pelo carro de som com 

músicas e discursos sobre o enfrentamento à lgbtfobia, a 

parada percorreu o espaço entre o ICC Sul e o Restaurante 

Universitário, passando em frente à Faculdade de Ciência e 

Tecnologia até chegar na entrada do ICC Norte, onde encerrou 

com atividade cultural com a presença do grupo As 

podríssimas.  

 

Matéria disponível em: 

• UnBNotícias 

  

http://www.noticias.unb.br/publicacoes/112-extensao-e-comunidade/1615-manifestacao-pelo-orgulho-e-pelo-direito-de-ser-lgbt


 

 

 

4.5 - I  VIRADA LÉSBICA DA UNB 

 

Atividade realizada em virtude do 

dia da visibilidade lésbica (29 de agosto), 

tendo por objetivo conferir visibilidade às 

mulheres que se relacionam afeti-

vo/sexualmente com outras mulheres, 

com vistas a promover o respeito à diver-

sidade na UnB. Consistiu em uma roda 

de conversa no Teatro de Arena, seguida 

de atividade cultural, com a participação 

de mulheres cantoras da comunidade 

universitária e DF. Matéria disponível em 

Correio Braziliense. 

 

  

http://blogs.correiobraziliense.com.br/igualdade/mulheres-lesbicas-presentes/


 

 

 

4.6 - CURSO DE FORMAÇÃO: RECONHECENDO AS SINGULARIDADES DA DIVERSIDADE SEXUAL E DE GÊNERO 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.7 - TEATRO DO OPRIMIDO NA SEMANA DO ORGULHO LGBT 

 

O projeto Teatro do Oprimido, 

realizado em parceria com o Escuta 

Diversa, tem por objetivo a escuta e 

dramatização das diversas opressões 

de gênero e é destinado para membros 

da comunidade universitária. Os 

encontros acontecem às terças e 

quintas feiras, das 16 às 18 horas, no 

núcleo de dança. A dinâmica do teatro 

do oprimido é estendida para os 

eventos e os cursos de formação da 

Diretoria da Diversidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


