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O projeto de extensão 24NOS DO GRUPO NUANCES: AÇÕES DE EXTENSÃO SOBRE CULTURA, 

POLÍTICA, SAÚDE E SEXUALIDADE traz para a Universidade discussões sobre políticas públicas de 

enfrentamento ao heterossexismo e questões atuais às lutas dos movimentos sociais de Lésbicas, Gays, Bissexuais, 

Travestis e Transexuais – LGBTT. Este projeto integra o Programa de extensão LAPPACS – Laboratório de 

Políticas Públicas, Ações Coletivas e Saúde e toma a comemoração dos 24 anos do Nuances – Grupo Pela Livre 

Expressão Sexual como oportunidade de debater estudos e pesquisas relativas às formas de exclusão social e 

transformação da sociedade, articulado às perspectivas da população LGBTT e dos movimentos sociais. Através das 

temáticas da Educação, Saúde e da Cultura procuramos visibilizar, histórica e internacionalmente, as discussões 

políticas, militantes e acadêmicas para a construção de políticas públicas de enfrentamento ao preconceito. Com o 

intuito de integrar a comunidade acadêmica, os profissionais envolvidos na construção de políticas públicas e 

direitos humanos, ativistas e militantes, foi realizado um Seminário Internacional onde se abordou questões 

pertinentes às inclusões de discussões de gênero e diversidade sexual nas escolas e universidades, a promoção de 

Arte e Cultura LGBTT como forma de transformação social, as trajetórias e atualidades do movimento LGBTT no 

Brasil e na América Latina. Além do seminário de dois dias promoveremos 4 sessões de Cine-Debates, nas 

segundas-feiras do mês de setembro, onde serão exibidos filmes com temáticas LGBTT seguidos de discussões e 

reflexões com convidados. Buscamos o diálogo entre acadêmicos, militantes e ativistas, profissionais da saúde, 

educação e cultura e com o público em geral, onde o intuito é promover reflexões profundas sobre a promoção de 

saúde, inclusão escolar e acadêmica e a luta pelos direitos de igualdade e liberdade na construção da cidadania desta 

população. Todas as atividades são gratuitas e abertas a toda a comunidade. O projeto é fruto de uma parceria entre 

o LAPPACS e o Grupo Nuances e foi organizado conjuntamente por estudantes de graduação e pós-graduação, 

professores e ativistas. 
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