NEGED

Núcleo de Estudos sobre
Gênero e Diversidades
O que é?

O Núcleo de Estudos sobre Gênero e Diversidades
(NEGED), integra a Coordenação Geral de Relações
Étnico-Raciais, Inclusão e Diversidades (CGRID) da
Diretoria de Extensão e Desenvolvimento Comunitário
(DEDC) do CEFET-MG.

Objetivos do NEGED:

- Promover o diálogo sobre gênero e diversidades por meio da organização de atividades no
âmbito do ensino, pesquisa e extensão;
- Realizar estudos e pesquisas sobre gênero e: aprendizagem, formação de professores, ensino
técnico e tecnológico, classe social, profissões, etnia, orientação sexual, entre outros temas.
- Propor políticas, programa, projetos e atividades que promovam a equidade de gênero e uma
educação não-sexista em uma perspectiva étnica, racial e de classe.
- Contribuir para a promoção da educação não-sexista no CEFET-MG.
- Produzir cartilhas e materiais educativos.
- Divulgar os resultados de estudos e das pesquisas realizadas pelo NEGED.

É importante saber:

Gênero: É uma construção social, que, portanto pode variar de acordo com o tempo-histórico e a
sociedade. O comportamento de homens e mulheres em sociedade é construído ao longo de aprendizagens familiares, escolares e sociais. É um conjunto de características, atitudes, funções sociais,
econômicas e culturais que são historicamente determinadas. Cultura é um processo dinâmico que
constantemente reinventa tradições e significados. Identidade de gênero é o resultado de uma
construção cultural, social e simbólica e não de uma determinação do sexo biológico. A maneira de ser
homem e de ser mulher define-se pela cultura e nos contextos socioculturais. Gênero significa que
homens e mulheres são produtos da realidade social e não decorrência da anatomia de seus corpos.
Sexo: É definido pelas diferenças biológicas, físicas e anatômicas. Consideram-se basicamente os
órgãos genitais, aparelhos reprodutivos e a função de cada um na reprodução humana.
Educação não-sexista: é uma educação que busca promover a igualdade entre homens e
mulheres. Nas instituições de ensino busca alternativas didático-pedagógicas que não reproduzam o sexismo e promovam a equidade entre os seres humanos de modo a não limitar a capacidade, a competência e a autonomia feminina e das mulheres.

Quem pode participar do Núcleo de Estudos sobre Gênero e Diversidades?

O NEGED é aberto à toda comunidade cefetiana e à construção de parcerias com outras Instituições de ensino, organizações não governamentais, lideranças comunitárias e grupos de afins.

Onde nos encontrar?

Diretoria de Extensão e Desenvolvimento Comunitário (DEDC) do CEFET-MG – Campus I. 3º andar do
prédio administrativo. Av. Amazonas 5253 - Nova Suiça. Belo Horizonte - MG - CEP: 30.421-169
Coordenação: profa. Silvani Valentim
Contatos: 3319-7085 (Laura Mattos – CGRID/DEDC)
Dia e horário: Segunda a sexta de 13h ás 18h

Roda de Conversa
Gênero e diversidade sexual
no ensino técnico e tecnológico

O que é?

A Roda de Conversa é o primeiro evento promovido pelo Núcleo de Estudos sobre Gênero e
Diversidades (NEGED). Esta Roda também marcará a inauguração do Núcleo. Preparamos
para este evento o tema: Gênero e diversidade sexual no ensino técnico e tecnológico.
A proposta desta atividade é proporcionar, de uma forma dinâmica, o primeiro contato ou
oferecer mais informações aos alunos, professores e funcionários do CEFET-MG que se
interessam ou que até mesmo nunca ouviram falar sobre o tema.

Para quem?

Esta atividade é aberta à toda comunidade do CEFET-MG. O objetivo é convidar os
discentes, servidores docentes e técnico-administrativos a participarem do NEGED e, por
meio da Roda de Conversa, adquirir mais conhecimento sobre o tema.

Onde?

A Roda de Conversa acontecerá no bosque do campus I, em frente ao prédio administrativo.
Av. Amazonas 5253 - Nova Suiça. Belo Horizonte - MG - CEP: 30.421-169

Quando?

Dia 25 de abril de 2014, sexta-feira, às 14h.

Realização

Apoio

