Gênero e diversidade no ambiente escolar
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O Núcleo de Estudos e Pesquisas em Gênero e Sexualidade (NEPGS) é um grupo formado
por servidores e discentes do IFRS Campus Bento Gonçalves, o qual desenvolve atividades
que abrangem a comunidade escolar e externa em debates, ações de conscientização e
desconstrução de preconceitos sociais relacionados à diversidade, com enfoque nas
demandas dos alunos. O espaço é destinado, principalmente, à discussão sobre grupos que
se encontram em situação de vulnerabilidade e ao fortalecimento da concepção de direitos
humanos no ambiente escolar. Criado por Portaria instituída em cada campus, o NEPGS é
um setor propositivo e consultivo que estimula e promove ações de Ensino, Pesquisa e
Extensão orientadas à temática de gênero e sexualidade, sendo um espaço de relevância
no sentido da promoção do respeito à diferença. Os tópicos referentes à temática de gênero
ainda são pouco abordados em sala de aula, uma vez que há uma série de equívocos
vinculados ao senso comum, disseminados pelos diferentes veículos de informação e, por
isso mesmo, cabe à escola esclarecer sobre esta questão. A maior meta é disseminar o
conhecimento entre a comunidade acadêmica e, através dele, reduzir preconceitos e
discriminações, os quais estão presentes em nossa sociedade. O NEPGS permite a
visibilidade desses assuntos no ambiente escolar, para que mulheres e participantes da
comunidade LGBTQA+ sintam-se incluídos nestes espaços. Além disso, por meio de seu
programa, promove o direito à diferença, à equidade, à igualdade e ao empoderamento dos
sujeitos, prevenindo e combatendo todas as formas de violência de gênero e sexual e
atuando como instância consultiva nos processos de elaboração e implementação de
políticas de ações afirmativas no assunto. Promove reuniões
quinzenalmente nas
segundas-feiras, em dois em turnos, a fim de abranger tanto alunos do ensino médio quanto
do ensino superior. Ademais, murais informativos referentes a datas de destaque no
calendário, como o dia de combate à homofobia, são organizados para sensibilizar a
comunidade. De igual modo, foram realizados saraus com apresentações musicais e leituras
de dados relativos à realidade destes grupos, organizados para lembrar da luta e do
progresso alcançado pelas minorias representadas pelo NEPGS. Além das ações citadas, o
Programa desenvolve parcerias com outros espaços públicos, como o Município de Bento
Gonçalves, ofertando cursos para os servidores municipais, contemplando o público externo,
além de promover palestras sobre temas como depressão, e outros transtornos psíquicos,
demandados pelos estudantes. É possível observar que a adesão do público nas atividades
realizadas tem progressivamente aumentado em comparação com anos anteriores, uma vez
que o número de participantes listados na portaria de 2019 era de 42 discentes, enquanto
que a portaria de 2015 havia apenas 15 estudantes, refletindo no aumento de membros nas
reuniões e indicando que os objetivos vêm sendo gradativamente atingidos.
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