
                                                        

   
  
 

        CIRCULAR DE ORIENTAÇÃO 
      
 

XII ENUDS 
 
Olá Companheirada! 
 

Está chegando o XII Encontro Nacional Universitário de Diversidade Sexual 
(ENUDS), que será realizado no município de Mossoró – RN, entre os dias 12 e  
16 de dezembro de 2014. 
 

O encontro tem como tema "A prática social do encontro universitário de 
diversidade sexual - Prática fechativa: tire seu discurso do caminho , que eu quero 
passar com minha luta", com o intuito de debater criticamente a luta política LGBT 
dentro e fora das universidades e a construção de formas de enfrentamento às 
opressões que reconheçam as transversalidades de lutas. 
 

O ENUDS leva para as universidades a discussão sobre gênero e 
sexualidade com o propósito de fortalecer os grupos e coletivos que se articulam 
em torno da temática e se construir como espaço de discussão acadêmica e 
política e manifestação cultural. O ENUDS é um espaço de resistência, formação, 
interação, de práticas políticas transgressoras, de trocas de experiências, de 
visibilidade para a diversidade sexual dentro na universidade, de empoderamento 
dos grupos e sujeitos, de debate teórico e de enfrentamento do machismo e da 
heteronormatividade. 

Como foi discutido e deliberado no 57° CONEA : 

[78. Por ser um espaço que pode vir como acumulo e aprofundamento na 
construção dos debates dentro da Federação, a FEAB deve acompanhar e 

estimular a participação no ENUDS (Encontro Nacional Universitário de 
Diversidade Sexual) e disputa-lo politicamente.] 

É essencial que as escolas da FEAB se façam presentes na articulação 
para viabilizar a ida de militantes para o XII ENUDS. Será um riquíssimo espaço 
de acúmulo e disputa no qual a FEAB deve estar inserida. 



Vamos todos e todas ser felizes no calor de Mossoró - terra  da liberdade. 
As inscrições já estão abertas e vão até o dia 3 de dezembro, mais informações 
no site http://xiienudsmossoro.wix.com/ 
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22 de novembro de 2014. 

 


