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O presente projeto visa mapear e levantar dados sobre as ações que envolvem a temática
de Gênero e Sexualidade no Câmpus Caxias do Sul do IFRS. Essa pesquisa também é uma
iniciativa em conjunta com o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Gênero e Sexualidade do
Câmpus. O objetivo da investigação é verificar as estratégias de abordagens das temáticas
citadas em seu horizonte curricular, uma vez que, a partir de sua análise, será possível,
propor, ações concretas sobre o trabalho institucional em torno da diversidade, da promoção
da igualdade entre homens e mulheres, combate a homofobia e, igualdade e justiça social.
A metodologia de investigação será através da pesquisa qualitativa e da pesquisa-ação de
base documental. O Projeto justifica-se pela importância de pôr em ação as atividades do
NEPGS, enquanto núcleo de pesquisas, para a comunidade em geral. De acordo com a
ONU-Mulheres' Empoderar as mulheres impulsiona economias mais prósperas, estimulando
a produtividade e o crescimento’'. No entanto, as desigualdades de gênero permanecem
profundamente arraigadas nas sociedades. Muitas mulheres, por exemplo, não têm acesso
a um trabalho decente e ainda têm que enfrentar as disparidades salariais ocupacionais de
segregação e de gênero. Muitas vezes lhes são negados o acesso à educação básica e
saúde. Mulheres em todas as partes do mundo sofrem violência e discriminação. É sobe a
orientações da ONU em torno da igualdade de gênero e emancipação da Mulher em
especial que pensamos ser fundamental atuar com representantes destas questões. O
NEPGS é um espaço de estudo e pesquisa sobre a temática de Gênero. Sua intenção
enquanto núcleo é poder fomentar e propiciar ações extracurriculares, eventos, oficinas e
demais atividades que possam disseminar a cultura da pesquisa e da extensão em nosso
campus e em toda a nossa comunidade. As relações de Gênero em nossa sociedade são
vitais para o reconhecimento dos direitos humanos, direitos sociais, cidadania e demais
setores, pois é uma forma de buscarmos um ideal de sociedade justa e igualitária tão
almejado por todos nós. Podemos descrever essa articulação como uma necessidade de
produzir pesquisa e extensão nesta área, pois é fundamental para a nossa sociedade dar
valor aos homens, mulheres independente de sua orientação sexual e etnia. Para promover
uma sociedade melhor devemos garantir que a diferença seja reconhecida e possua seu
espaço. Sendo assim, a metodologia de coleta de dados e posterior análise, será através da
pesquisa-ação dentro do escopo da pesquisa qualitativa.
Palavras-chave: Gênero. Sexualidade. Diversidade. NEPGS.
Trabalho executado com recursos do EDITAL PROPPI Nº 014/2015 – FOMENTO INTERNO
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