
Comissão Permanente de Acompanhamento das Políticas de Igualdade de Gênero 

Relatório - Reunião 13/11 

Sugestões e encaminhamentos: 

1. Esclarecimento sobre problemas no CAGR; 

- Verificar situação em que aparece o nome de registro ao lado do nome social 

no CAGR (Patrícia irá encaminhar Print Screen); 

- Sugestão: opção de escolha no CAGR entre nome de registro e nome social, 

conforme necessidade, com a observação de que é um documento interno da 

UFSC; 

- Entrar em contato com a COPERVE para verificar como está sendo tratada a 

questão do nome social e civil no vestibular e sugerir que no ato da inscrição já 

seja solicitada a mudança do nome civil para o social; 

- Sugerir que na listagem da matrícula tenha a opção de informar que quem 

estiver interessado poderá fazer a solicitação para mudança do nome no ato da 

matrícula. 

 

2. Modificação na composição da Comissão (saída Cláudia); 

- Claudia está saindo da UFSC, haverá a sua substituição indicada pela PRAE. 

 

3. Rediscussão da Realização do I Seminário de Avaliação das Políticas de 

Igualdade de Gênero de travestis e transexuais; 

- Verificar uma data nas primeiras duas semanas de aula para discutir o assunto 

(pode ser na semana dos calouros); 

- Negociar data com o GOZZE (Atividade vai compor semana de discussão que 

o GOZZE irá realizar); 

- Sugestão: entregar uma cartilha aos calouros informando sobre o nome social. 

 

4. Discussão de adequação da redação da Resolução Normativa 18/CUn/2012; 

- Elaborar proposta de texto para alterar a Resolução e encaminhar como pauta 

no CUn (fazer para a próxima semana e encaminhar aos membros da comissão 

por e-mail); 

- Após fechar o texto, anexar uma exposição de motivos que contenha: a 

informação de que alguns bancos e empresas estão aceitando o nome social e 

experiências de outras universidades;  

- Procurar reunir o maior número possível de documentação; 

- Sugestão: primeiro fazer pedido de alteração na Resolução para depois pedir as 

mudanças no CAGR junto a SETIC. 

 

5. Reorganização da agenda de trabalho da comissão.  

- Organização das atividades para o início do semestre 2014/1 

- Agendas com os Parlamentares Catarinenses 

 

Florianópolis, 18 de novembro de 2013. 


