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Portaria nº 001/2022 – CPADI/GR de 27 de setembro de 2022  
  

A Coordenação de Políticas Afirmativas, Diversidade e Inclusão, de acordo com o que dispõem a 

Resolução nº 008/2022 CONUNI/UNIVASF de 29 de julho de 2022, RESOLVE:  

1. DIVULGAR a Resolução nº 008/2022 CONUNI/UNIVASF, no que tange à adequação dos 

formulários para cadastro de informações de dados pessoais no âmbito da Univasf (como fichas 

de inscrições, pesquisas, formulários e questionários socioeconômicos) com vistas a 

contemplar os recortes de orientação sexual e identidade de gênero como forma de estabelecer 

critérios para políticas internas de inclusão em respeito à diversidade sexual.  

2. INFORMAR que o prazo de adequação dos referidos formulários é até o dia 25 de janeiro de 

2023, 180 dias após a aprovação da Resolução em tela. 

3. ORIENTAR que nos formulários institucionais da UNIVASF deverá ser aberto campo para 

coleta do nome social com o qual a pessoa se identifica e é identificada em suas relações 

sociais. 

4. INSTRUIR que os modelos para informações sobre os recortes de orientação sexual e 

identidade de gênero devem abrir campo para a coleta de dados conforme as opções abaixo 

listadas: 

Sexo: Feminino / Masculino; 

Identidade de gênero: Cisgênero / Transgênero / Não binário / Gênero Fluído / Não sei; 

Orientação sexual: Heterossexual / Homossexual / Bissexual / Pansexual / Assexual / Não 

sei. 

5. INFORMAR que deve ser assegurado, ainda, ao respondente as opções de resposta “Prefiro 

não informar” e “Outro:__”, sempre que possível possibilitando-lhe informar livremente outra 

opção de resposta não listada dentre as opções dadas. 

6. INFORMAR o breve glossário de cada um dos termos sugeridos para composição dos 

formulários na UNIVASF: 

Cisgênero - Identidade de gênero corresponde à que foi atribuída no nascimento); 

Transgênero - Identidade de gênero oposta ao sexo biológico; 

Não binário – Identidade de gênero que não se reconhece nem no feminino, nem no 

masculino; 

Gênero Fluído - Se identifica com mais de um gênero, podendo fluir entre eles; 

Heterossexual - Se atrai por pessoas do gênero oposto; 

Homossexual - Se atrai por pessoas do mesmo gênero; 

Bissexual - Se atrai por ambos os sexos biológicos; 

Pansexual - Se atrai por pessoas, independente de gênero; 

Assexual - Não se atrai sexualmente. 

 

Dúvidas podem ser encaminhadas ao e-mail politicas.afirmativas@univasf.edu.br. 
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Everton Cristian Rodrigues de Souza  
Coordenador de Políticas Afirmativas, Diversidade e Inclusão 
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