SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MEC - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
TRIÂNGULO MINEIRO
RESOLUÇÃO “AD REFERENDUM” IFTM Nº 059 DE 07 DE BRIL 2021

Dispõe sobre aprovação do regulamento do
Núcleo de Estudos de Diversidade de
Sexualidade e Gênero – NEDSEG IFTM

A PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO, no uso das
atribuições que lhe confere a Lei nº 11.892 de 29/12/2008, publicada no DOU de 30/12/2008,
o Estatuto aprovado pela Resolução nº 01/2009, do dia 17/08/2009, publicada no DOU de
21/08/2009 e Decreto Presidencial de 09 de dezembro de 2019, publicado no DOU de
10/12/2019, Seção 2, página 1:
RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar “ad referendum” o regulamento do Núcleo de Estudos de Diversidade de
Sexualidade e Gênero – NEDSEG do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Triângulo Mineiro, conforme anexo.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Uberaba, 07 de abril de 2021.
DEBORAH SANTESSO
BONNAS:67120091620
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BONNAS:67120091620
Dados: 2021.04.07 14:08:49 -03'00'

Deborah Santesso Bonnas
Presidente do Conselho Superior do IFTM
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CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º. O presente documento regulamenta a organização, o funcionamento e as atribuições
do Núcleo de Estudos de Diversidade de Sexualidade e Gênero - NEDSEG do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro - IFTM.

CAPÍTULO II
DA NATUREZA DO NEDSEG

Art. 2º O NEDSEG é de natureza permanente, propositiva, consultiva e de assessoramento
vinculado à Assessoria de Ações Inclusivas - AAI da Pró-Reitoria de Ensino - PROEN do
IFTM.

CAPÍTULO III
DAS JUSTIFICATIVAS

Art. 3º A criação do NEDSEG justifica-se a partir do aspecto legal e jurídico, bem como a
necessidade política e inclusiva da construção de um núcleo acadêmico que promova
estudos, pesquisas e ações científicas e políticas voltadas para as questões de gênero,
sexualidade e diversidade no IFTM, fundamentando-se nos seguintes dispositivos legais:
I. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
artigo 3º e artigo 35A;
II. Plano Nacional de Educação (Lei n. 13.005, de 25 de junho de 2014);
III. O Artigo 6° das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de
Nível Médio (Resolução CNE / CB n. 6, de 20 de setembro de 2012);
IV. O Plano de Desenvolvimento Institucional 2019 - 2023 do IFTM ampara legalmente a
instituição do NEDSEG nos itens 1.4 e 7.7;
V. Decreto presidencial n. 8.727, de 28 de abril de 2016;
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VI. Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (Resolução CNE / CB n. 2, de 30
de janeiro de 2012), com atenção especial às considerações do Art. 16. inciso XV.
CAPÍTULO IV
DOS OBJETIVOS

Art. 4º São objetivos do NEDSEG:
I. Propor a elaboração de regulamentos para institucionalizar práticas de combate à
desigualdade de gênero;
II. Promover a articulação entre os estudos de gênero e o campo da educação a partir da
capacitação da comunidade acadêmica a fim de superar a desigualdade, a violência e a
discriminação no âmbito do IFTM;
III. Desenvolver, assessorar e fomentar ações de ensino, pesquisa e extensão que promovam
uma educação da diversidade e alteridade, rompendo com a perspectiva sexista e misógina
no ambiente escolar;
IV. Assessorar o desenvolvimento de estratégias que garantam a permanência escolar dos
estudantes que são constrangidos e discriminados por sua orientação sexual e de gênero em
diferentes contextos sociais;
V. Criar, fomentar, organizar e apoiar ações no âmbito do IFTM para sensibilização sobre
situações de violências decorrentes das questões da diversidade de gênero e sexualidade
que devam ser denunciadas e os meios, canais e procedimentos para efetivação dessas
denúncias;
VI. Atuar na identificação, prevenção e no combate às diferentes formas de violência de
gênero e sexualidade;
VII. Incentivar a participação das mulheres e LGBTQIA+ no campo das ciências, demais
formas de conhecimento e das carreiras acadêmicas;
VIII. Articular ações em conjunto com os movimentos sociais e culturais para a promoção das
pautas relacionadas a gênero e/ou pertinentes à comunidade LGBTQIA+;
IX. Incentivar e apoiar a promoção de políticas públicas no âmbito do IFTM que visem a
equidade de gênero.
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CAPÍTULO V
DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Art. 5° Compõem a estrutura do NEDSEG do IFTM:
I. Comissão de central vinculados à AAI da PROEN, em articulação com as Pró- Reitorias de
Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação e Extensão e Cultura;
II. NEDSEGs locais em cada campus, vinculados à comissão de presidentes.

CAPÍTULO VI
DA COMISSÃO CENTRAL DO NEDSEG

Art. 6º A Comissão Central do NEDSEG será composta por todos (as) os/as presidentes dos
NEDSEG dos campi.

Art. 7º A Comissão Central do NEDSEG terá um (a) presidente e um (a) secretário (a) eleito
(a) pelos seus membros.

Parágrafo único. o mandato do (a) presidente e do (a) secretário (a) será de dois anos sendo
necessária nova eleição após este período.
Art. 8º São atribuições da Comissão Central do NEDSEG:
I. Articular e promover ações em conjunto com todos os NEDSEG dos campi;
II. Promover o diálogo sobre diversidade sexual e de gênero, por meio da organização de
atividades no âmbito do ensino, pesquisa e extensão;
III. Propor e monitorar políticas, regulamentos, programas, projetos e atividades que
promovam a equidade de gênero e uma educação não sexista em uma perspectiva étnica,
racial e de classe no IFTM;
IV. Divulgar os resultados de estudos e práticas realizadas pelos NEDSEGs locais;
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V. Propor a participação dos membros dos NEDSEGs locais em congressos, simpósios e
demais eventos científicos e culturais, auxiliando na captação de recursos necessários;
VI. Apreciar e divulgar os relatórios anuais de atividades do NEDSEGs locais;
VII. Funcionar como instância consultiva do IFTM, em matérias relativas às suas áreas de
atuação específicas;
VIII. Promover a articulação entre a reitoria e os NEDSEGs locais, viabilizando apoio
financeiro e administrativo para fomento das atividades do núcleo.
Art. 9º Compete ao(à) Presidente:
I. Cumprir e fazer cumprir as decisões da Comissão Central;
II. Representar o NEDSEG do IFTM em todas as instâncias do IFTM e fora dele;
III. Promover os necessários entendimentos com os membros da Comissão Central para o
bom andamento dos trabalhos do NEDSEG;
IV. Orientar a preparação das pautas das reuniões da Comissão Central, convocar e presidir
as reuniões ordinárias e extraordinárias.
Art. 10 Compete ao (à) secretário (a):
I. Assessorar o/a presidente na elaboração da pauta e convocação das reuniões;
II. Organizar a documentação da Comissão Central;
III. Substituir o/à Presidente em caso de ausências ou impedimentos legais/eventuais.

CAPÍTULO VII
DO NEDSEG LOCAL
Art. 11 NEDSEG local (dos campi) poderá ser composto por docentes, técnicos
administrativos, estudantes e representantes da comunidade externa.

Parágrafo único. Os interessados em participar do NEDSEG poderão solicitar seu ingresso a
um membro do núcleo, que submeterá o pedido à apreciação dos demais membros em
reunião do núcleo e, após a aprovação da solicitação, será incluído em Portaria assinada pelo
Diretor-Geral do respectivo campus.
Art. 12 Para a composição inicial do NEDSEG será realizada uma carta convite pela direção
geral do campus no site do IFTM e será emitida uma portaria com a designação dos membros.
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Art. 13 O NEDSEG terá um (a) presidente e secretário (a) eleitos pelos membros.
§ 1º O presidente e o secretário deverão ser servidores/servidoras efetivos/efetivas da
instituição.
§ 2º O mandato do presidente e o secretário será de dois anos sendo necessária nova eleição
após este período.

Art. 14 São atribuições do NEDSEG local:
I. Executar os objetivos previstos, podendo ter como diretrizes as seguintes linhas de atuação
temática:
a. Interseccionalidades: etnias, classes, gênero e sexualidade;
b. Linguagens e discursos relacionados à diversidade de gênero e sexualidade;
c. História da luta por direitos relacionados à diversidade de gênero e sexualidade;
d. Relações de gênero, sexualidade, saúde, corpo e patologização;
e. Políticas públicas e ações afirmativas relativas à diversidade de gênero e sexualidade;
f. Educação e as relações de gênero e sexualidade na escola;
g. Mulheres, feminismos e empoderamento;
h. Masculinidades, gênero e as relações de poder;
i. Violências e assédios direcionados à identidade de gênero e sexualidade;
j. Corpo, identidade e violência de gênero: cidadania e direitos humanos na escola.

Art. 15 Compete ao(à) Presidente do NEDSEG local:

I. Cumprir e fazer cumprir as decisões deliberadas em reuniões do NEDSEG local;
II. Representar o NEDSEG local;
III. Promover os necessários entendimentos com os membros do NEDSEG local para o bom
andamento dos trabalhos;
IV. Orientar a preparação das pautas das reuniões, convocar e presidir as reuniões ordinárias
e extraordinárias.
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V. Elaborar o relatório anual das ações desenvolvidas e após aprovado pelos membros enviar
à comissão central.

Art. 16 Compete ao(à) Secretário (a) do NEDSEG local:
I.
II.
III.

Assessorar o/a Presidente na elaboração da pauta e convocação das reuniões;
Organizar a documentação do NEDSEG local;
Substituir o/a Presidente em caso de ausências ou impedimentos legais/eventuais.

Art. 17 Compete aos (às) membros do NEDSEG local:
I.
II.
III.
IV.
V.

Comparecer às reuniões ordinárias e extraordinárias;
Participar das atividades organizadas pelo núcleo;
Contribuir assumindo funções para a execução das atividades organizadas pelo
núcleo;
Votar para eleger presidente e secretário (a);
Propor questões pertinentes para estudos, debates e deliberações.

CAPÍTULO VIII
DOS RECURSOS

Art. 18 Os NEDSEGs locais terão centro de custos próprio com dotação orçamentária.
Art.19 Editais internos e externos de fomento para atividades de pesquisa, ensino e extensão
desenvolvidas e relacionadas ao tema do núcleo;
Art. 20 Recursos provenientes de convênios, doações e premiações.
CAPÍTULO IX
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 21 Qualquer proposta de alteração deste Regulamento deverá ser deliberada em reunião
da Comissão Geral perante consulta aos NEDSEGs Locais e comunicado à Assessoria de
Ações Inclusivas que dará andamento à aprovação do documento no Conselho Superior –
CONSUP do IFTM.
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Art. 22 Os casos omissos deste regulamento serão decididos em conjunto com os(as) demais
membros(as) da Comissão Central em reuniões.
Art. 23 Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação.

