
 

Memorando nº 30/2018/PRX/IFSP 

 

                   São Paulo, 30 de agosto de 2018 

 

Aos Diretores-Gerais dos câmpus do IFSP 

 

Assunto:  Ações para a Semana da Diversidade - 2018  

 

A Pró-reitoria de Extensão (PRX) convida as equipes dos câmpus para planejar e 

realizar as atividades que comporão a Semana da Diversidade deste ano, a fim de dar 

continuidade ao tema tratado no V Seminário do IFSP sobre Diversidade Cultural e 

Educação, que abordou o tema “Tensões contemporâneas e perspectivas para uma 

formação emancipadora: Relações étnico-raciais, diversidade, gênero, corporeidade e 

direitos humanos. ”  

Como tema norteador do Seminário, o brutal assassinato da vereadora carioca 

Marielle Franco projetou-se como exemplo perverso de violência, parte de um cotidiano 

de violência e violação sistemática de direitos, a execução de Marielle Franco recolocou, 

à sociedade brasileira, o urgente desafio de enfrentar, com radicalidade, o debate sobre os 

Direitos Humanos, de maneira a construir consensos sobre essa temática que se desvela 

fundamental e imprescindível. 

Os câmpus deverão desenvolver atividades a partir das questões pertinentes às 

temáticas relações étnico-raciais, diversidade, gênero, corporeidade e direitos humanos. 

Poderão ser realizados debates a partir de palestras, mesas-redondas, seminários, oficinas, 

cine-debates ou qualquer outra modalidade que seja adequada e atenda aos objetivos 

propostos, sempre articulada com a comunidade externa (estudantes e educadores de 

escolas públicas do entorno ou públicos atendidos pelo CRAS ou outros órgãos públicos 

municipais/estaduais, assim como trabalhadores e trabalhadoras de empresas/instituições 

que o câmpus mantem parcerias).  

As atividades desenvolvidas deverão ser registradas por meio de fotos, vídeos e 

depoimentos, entre outros meios, para registro e também para divulgação nos canais do 

Instituto. 



A PRX, o Núcleo de Estudos sobre Gênero e Sexualidade (NUGS) e o Núcleo de 

Estudos Afro-brasileiro e Indígena (NEABI) do IFSP colocam-se à disposição para 

colaborar com mais informações e sugestões de literatura. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

WILSON DE ANDRADE MATOS 

Pró-reitor de Extensão 

(assinatura no original) 

 


