
EM CASOS DE VIOLÊNCIA, PRECONCEITO E DISCRIMINAÇÃO: 
• Ligue 180 - Rede de atendimento à Mulher em situação de violência. 
Ligação Gratuita de qualquer lugar do país.

• Ligue 100 – Disque Direitos Humanos e denuncie situações  de preconceito          
e discriminação.

• Centro Estadual de Combate à homofobia – tel. (81) 3183.3182

Realização: Proext
Apoio: NEGED Ipojuca
Tel.: (81) 2125 1728
E-mail: politicasinclusivas@reitoria.ifpe.edu.br

Nome social

Pró-Reitoria
de ExtensãoRealização:

Pró-Reitoria
de ExtensãoRealização:



A adoção do nome social é uma questão de dignidade 
humana. Atualmente, há leis que garantem sua 
utilização em espaços públicos de todo o país. 
No IFPE, esse direito vem sendo garantido desde 2015, 
através da publicação da Resolução n. 39/2015, que 
instituiu a política de utilização do nome social com o 
objetivo de evitar constrangimentos às pessoas.

O nome social não traz nenhum prejuízo 
institucional ou à terceiros, e não cria privilégios. Ao 
contrário, ele garante às pessoas o respeito à sua 
identidade de gênero. 

No IFPE o nome social deverá constar nos seguintes 
documentos emitidos pelo sistema oficial de registro e 
controle acadêmico: 
     Cadastro de dados e informações de nome social; 
     Comunicações internas relativas a nome social; 

   

   Endereço de correio eletrônico e nome de usuário  
sistemas de informática; 
     Diários de classe, fichas, cadastros, formulários listas  
de presença e divulgação de notas

     Resultados de editais.

em sistemas de informática;

PASSO A PASSO DE COMO SOLICITAR   
O USO DO NOME SOCIAL NO IFPE:
Procure a Coordenação de Assistência Estudantil de seu 
campus e acesse a Resolução n. 39/2015 no site do IFPE 
para obter mais informações sobre o processo de 
solicitação do uso de seu nome social. 
Os trâmites para adoção do nome social deverão ser 
realizados no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da 
data da solicitação.

O QUE SÃO OS NEGEDs?
Os NEGEDs/IFPE são núcleos interdisciplinares que têm 
a finalidade de promover, planejar e executar ações 
referentes às temáticas de gênero e diversidade, 
proporcionando a formação de uma consciência crítica 
acerca das relações de gênero.

Nome social é o nome pelo qual as pessoas que se 
autodenominam travestis, transgêneros, transexuais e 
intersexuais escolhem ser reconhecidas e chamadas 
cotidianamente, e, vez do nome oficialmente registrado. 

Procure também o NEGED do seu campus
ou EaD para outras informações!

O nome social é direito ! 

VOCÊ SABE O QUE É NOME SOCIAL? 

de presença e divulgação de notas;


