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Objetivo Geral
•
Promover a socialização do conhecimento e formação da cidadania entre a
comunidade universitária e extra-universitária em relação às temáticas de Educação,
Gênero e Sexualidades.
Objetivos Específicos
• Capacitar Recursos Humanos, na sociedade contemporânea, no desenvolvimento do
exercício de cidadania crítica em relação aos seus processos de socialização/educação
(gênero, sexualidade e suas interfaces com família, consumo, etnia/raça, políticas
públicas.
• Estimular a reflexão e o debate sobre a relação entre Educação e as temáticas
abordadas visando a publicação de artigos em parcerias entre docentes e discentes
integrantes do referido projeto.
• Fomentar a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão

Resumo
A reedição do Projeto Educação, Gênero e Sexualidade: socialização do saber e
formação de cidadania, que obteve o 4º lugar de premiação no ENEXT de 2013,
possibilita o desenvolvimento de atividades interligadas de ensino, pesquisa e extensão
no campo da Educação, gênero e diversidade sexual. Essas temáticas e suas
intersecções com a Epistemologia e Teoria Pós-Estruturalista, Políticas Públicas, Família
etc.. Constituem assuntos ainda pouco problematizados na Educação Escolar, no Centro
Acadêmico do Agreste - CAA, especialmente nos cursos de licenciatura em Química,
Física, Matemática; com funcionários desse centro e ainda serve de

capacitação/atualização teórico-metodológica, com a sociedade (militantes do
movimento social e integrantes de ONGs), geral. Vale ressaltar que Gênero e
Sexualidade sendo concebidos como temas transversais nos Parâmetros Curriculares
Nacionais terminam por depender da formação dos docentes/indivíduos e de sua visão
crítica em relação a problematizações das relações de gênero e sexualidade.
Dessa
forma, o referido projeto tem como Objetivo Geral: promover a socialização do
conhecimento e formação da cidadania entre a comunidade universitária e extrauniversitária em relação às temáticas de Educação, Gênero e Sexualidades.

