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 Calendário Temático

O Mês da Diversidade acontece no mês de maio por ocasião do dia 17 de maio
do “Dia  Internacional  do  Combate  à  Homofobia  e  Transfobia”.  O  objetivo  é
promover visibilidade e o debate sobre a homofobia e transfobia dentro e fora do
contexto universitário. A atuação institucional da UFU nas ações propostas por
esta campanha é uma atitude de enfrentamento da Lgbtfobia e a legitimação da
diversidade  sexual em nossa sociedade e do respeito às diferenças, a
diversidade está presente em nossas raízes culturais e se faz presente na
pluralidade de ideias, manifestações culturais e interações cotidianas.

O Mês das Relações Afetivas Saudáveis, no mês do junho, objetivou promover
um espaço  para  reflexão  acerca  da  qualidade  dos  relacionamentos  que  os
indivíduos mantêm consigo mesmo, com os outros e com o mundo e ampliar o
conhecimento sobre os elementos tanto individuais quanto coletivos que podem
sustentar relacionamentos saudáveis. Isso porque a reflexão sobre a qualidade
dos relacionamentos (consigo mesmo, com o outro e com o ambiente que nos
cerca)  em prol  de  parcerias  saudáveis  do  ponto  de vista  emocional,  oferece
elementos para a ampliação da consciência tanto no âmbito individual quanto
coletivo.

O Mês para a Vida, realizado em setembro como um mês dedicado à prevenção
de suicídios e promoção de saúde mental, ara valorização da vida.
Oficialmente, no dia
10 de setembro, conhecido como “Dia D”, fica marcado como Dia Mundial de
Prevenção, como uma ação de prevenção ao suicídio, que tem o objetivo de
conscientizar as pessoas deste problema grave que tira tantas vidas todos os
anos. O setembro amarelo é um mês de diálogo. É um mês que busca criar
conversas sobre o assunto, deixar as pessoas que sofrem com pensamentos
suicidas saberem que elas não estão sozinhas e que a morte não é solução.

O Mês da Igualdade, que acontece no mês de novembro em decorrência da do
dia 20  de  novembro  do  Dia  Nacional  da  Consciência  Negra, visa  fomentar
discussões com relação às questões de promoção de igualdade racial e relações
étnico-raciais  no ambiente universitário. Em uma época de grandes
transformações da sociedade, considera-se de suma importância o debate sobre
as questões de raça, etnia, igualdade racial, relações étnico-raciais, dentre
outras temáticas ligadas à diversidade e pluralidade de nossa sociedade. Estes
debates trazem à tona a necessidade de sensibilização quanto a estas temáticas
e  permitem  direcionar  ações afirmativas com relação  ao  público  negro  da
universidade.
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OBSERVAÇÃO: Os(as) coordenadores(as) das ações poderão ser convidados
pela  Pró-Reitoria  de  Assistência  Estudantil  (PROAE)  a  participar  do  das
festividades  e  ações  da  “Recepção  dos(as)  Calouros(as)”.  O  período  letivo
2021/2 terá início em 02 de Maio de 2022.
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