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O RESPEITO À DIVERSIDADE DE GÊNERO NA UNIFESP 

 

A Universidade Federal de São Paulo tem trabalhado para em prol da educação em 

direitos humanos, do direito e respeito às diversidades, escolhas, opiniões visando 

melhor acolhida e cuidado nas relações humanas e sociais.  

Um conjunto de ações estão em curso, especificamente na questão da diversidade 

de gênero, tais como: criação de grupo de diálogo com estudantes e servidores(as) 

para tratar de questões diversas, que resultaram em alguns atividades, fóruns, eventos, 

criação de regramento e fluxos para uso do nome social, inauguração do Núcleo de 

Ensino, Pesquisa, Extensão e Assistência à Pessoa Trans “Professor Roberto Farina (Trans 

UNIFESP)”, do Transetor, junto ao Programa de Orientação e Atendimento a 

Dependentes (Proad) que pertence ao Departamento de Psiquiatria da Unifesp, para 

tratar de pessoas transgêneras, transexuais e travestis com problemas relacionados ao 

uso álcool ou drogas, entre outros. 

 

Com relação ao nome social a Unifesp está adaptando seus sistemas e documentos 

para estarem em acordo com o que preconiza a legislação. 

 

Solicitamos atenção de todos (as) ao cumprimento da legislação, no acolhimento e 

na adaptação de nossa Universidade para melhor receber nossa população trans.  

 

Orientamos que eventuais falhas na emissão de documentos específicos sejam 

comunicadas aos devidos setores responsáveis para solução, sem exposição indevida 

de estudantes e servidor (as). 

 

Contamos com a colaboração de toda a comunidade acadêmica no cumprimento 

das adequações, de forma a garantirmos uma universidade plural e respeitosa com 

relação à diversidade sexual e de gênero. 
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NOME SOCIAL E SEU USO NA UNIFESP 

 

Durante o período de ingresso de discentes de Graduação; Pós-Graduação Lato 

Sensu e Stricto Sensu; Residência Médica e Multiprofissional e Cursos de Ensino a 

Distância, poderão ocorrer dúvidas quanto ao registro do Nome Social no sistema 

acadêmico.  

Portanto, orientamos os(as) servidores(as) com atividade junto a estudantes que 

requererem este direito alguns procedimentos. 

Os atendimentos a estudantes que declararem desejo de utilizar um nome social 

devem ser atendidos com naturalidade e discrição. Estes(as) estudantes devem ser 

orientados(as) sobre as condições de aplicação do nome social na Unifesp e quais os 

documentos internos e externos estão cobertos pelas resoluções do CONSU e pela 

legislação.  

 

Nome social: designação pela qual a pessoa travesti ou transexual se identifica e é 

socialmente reconhecida (ítem I do Art.1º do Decreto 8727 de 28/04/16). 

 

A pessoa travesti ou transexual poderá requerer, a qualquer tempo, a inclusão de seu 

nome social em documentos oficiais e nos registros dos sistemas de 

informação, de cadastros, de programas de serviços, de fichas, de formulários, de 

prontuários e congêneres dos órgãos e das entidades da administração pública 

federal (Art. 6º do Decreto 8727 de 28/04/16). 

 

Segundo o fluxo pactuado entre as Pró-Reitorias: o(a) estudante deverá preencher 

requerimento na Secretaria do Campus solicitando a alteração do nome (sugestão de 

requerimento anexo); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  3 

INCLUSÃO DO NOME SOCIAL NO SISTEMA ACADÊMICO SIU 

O Cadastro no sistema acadêmico passou a aceitar a inclusão do Nome Social como 

O Nome e Sobrenome padrão declarado por estudantes, ficando o nome de registro 

em seus documentos relegada aos campos Nome Civil/Sobrenome Civil.  

1 - Conforme destacado, a partir de agora o cadastro de nome social deverá ser 

feito no campo Nome/Sobrenome; 

OBS.: este é um procedimento que deverá ser realizado com urgência, pois os documentos que 

serão impressos deverão aparecer corretamente, constando o nome social. 

2 - Estudantes que fizerem o requerimento do nome social devem ter o Nome 

Civil/Sobrenome Civil cadastrado logo abaixo, nos campos próprios para estas 

informações. 

3 - Desta forma, a emissão de listas de chamada, dados na pasta verde já serão 

publicados nos termos da lei acima, sem outras observações e inclusões no nome 

civil que poderiam vir a causar algum tipo de constrangimento. 

Não será necessário recadastrar estudantes que já constam no SIU, apenas atualizar 

seus nomes nos campos corretos. 

Deve-se lembrar que o cadastro de estudantes no sistema de matrícula permite que o 

mesmo faça o seu cadastro na Intranet, adotando um usuário compatível com a 

declaração de nome social, identificação que será estendida ao ambiente de virtual 

de aprendizagem, moodle, endereço de e-mail e outras funcionalidades oferecidas a 

estudantes. 
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DOCUMENTOS EMITIDOS 

Após inclusão do nome social no sistema acadêmico, os documentos como crachás, 

listas de chamadas, históricos, diplomas, contas de intranet, Moodle entre outros 

apresentarão o nome social.  

No caso dos diplomas haverá o apostilamento do nome civil em seu verso, sempre que 

o(a) estudante não tenha modificado seu nome civilmente. 

Histórico Escolar - aparece nome social (somente em observações consta o nome 

civil). 

Nos diversos relatórios emitidos pelo Sistema Acadêmico (SIU):  Atestado de Matrícula; 

Lista de Presença, Pasta  Verde e  Moodle constam somente o nome social. 

No crachá:  consta nome social na frente e nome civil no verso. 

Estudantes com nome alterado por ter apresentado a Certidão de Nascimento tem 

funcionalidade específica no sistema acadêmico para registro dos documentos legais 

que comprovem tal alteração.  

Como alterar ou incluir o nome social dos graduandos 

Estudantes ingressantes e ou veteranos(as) da Graduação, orientamos os 

procedimentos: 

1 - O(a) estudante de graduação deverá preencher requerimento na Secretaria do 

Campus solicitando a alteração do nome (sugestão de requerimento anexo), 

informar nome social para cadastro no Sistema Acadêmico; 

 

2 – Se ocorrer a alteração de nome, após ingresso na Instituição: 

      O(a) estudante deverá preencher o requerimento e anexar documento oficial. 

 

As  Secretarias Acadêmicas dos Campi deverão realizar os procedimentos: 

1 - Na 1ª tela do SIU: 

• incluir nome social: na primeira linha em nome (abaixo do nº de matrícula); 

• incluir nome civil:  na terceira linha (abaixo do nº de matrícula). 
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OBS.: este é um procedimento que deverá ser realizado com urgência, pois os 

documentos que serão impressos deverão aparecer corretamente, constando o nome 

social. 

2 - documentos atualizados: todos os documentos disponíveis no Sistema SIU, estarão 

atualizados (constando nome social), após inclusão dos dados. 

 

3 -  Estudantes  com nome alterado por ter apresentado documento oficial:  

1 - Na 1ª tela do SIU: 

• incluir nome social: na primeira linha em nome (abaixo do nº de matrícula); 

• incluir sobrenome (abaixo da linha do nome) 

• deixar o campo nome civil em branco(não preencher) 

• os documentos impressos a partir da alteração, constará o nome mencionado 

no documento oficial apresentado 

OBS.: os dados cadastrados anteriormente constarão os registros no Sistema SIU: nas 

telas “Histórico de Alteração – Alunos”  e “Histórico de Alteração – Documentos”. 

4 – Diploma da Graduação:  a solicitação de alteração do nome no documento, deverá 

ser  realizada  na  Secretaria do Campus. 

Como alterar ou incluir o nome social de estudantes de pós-graduação stricto sensu? 

1 - Inserir no formulário de pré-matrícula a opção do “Nome Social” para 

preenchimento do(a) estudante (Disponível apenas na “Área Exclusiva”); 

2 - Secretários(as) realizam a conferência dos documentos no momento da 

confirmação da matrícula. Se houver alteração no registro civil, conferir com a 

nova documentação do aluno (RG, CPF, registro civil); 

3 - Secretários(as) confeccionam as listas de presença com a utilização do Nome 

Social (a lista de presença não é emitida pelo SIU). 

 

E quando o(a) estudante quiser alterar o nome no diploma de mestrado e doutorado? 

Para diploma de mestrado, mestrado profissional e doutorado – a solicitação deve ser 

realizada através da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, setor de Expedição de 

Diplomas de Pós-Graduação stricto sensu. 
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E nos cursos de extensão, capacitação e nos eventos? 

O sistema de inscrição para cursos de extensão, capacitação e eventos já oferece a 

possibilidade de o(a) interessado se inscrever com o nome social. A partir desse sistema, 

é gerado o certificado de participação, com o nome escolhido. 

Outros locais onde consta o nome do(a) estudante e a quem solicitar alterações: 

• Email institucional – para mudanças no email institucional, é necessário contactar 

o DTI (Departamento de Tecnologia da Informação), disponível em cada campus 

e averiguar a viabilidade de mudança.  

• No caso de ausência de setor de DTI no campus, a solicitação pode ser realizada 

através do DTI da Reitoria da Unifesp, através do endereço: suporte@unifesp.br ou 

pelo telefone – (11) 3385 – 4103; 

 

• Crachá – A solicitação deve ser realizada pelo(a) interessado(a) através da 

Secretaria Acadêmica de cada campus. 

 

• Com os dados alterados no sistema Acadêmico, o crachá sairá impresso 

constando o nome social  na frente e no verso o nome civil. 

 

 

Com quem tirar dúvidas? 

 

ProGrad (Pró-Reitoria de Graduação)  

Endereço: Rua Sena Madureira , nº 1500 – São Paulo – SP – 1º andar 

Email: prograd@unifesp.br / Telefone: (11) 3385-4101 

 

ProEC (Pró-Reitoria de Extensão e Cultura) 

Endereço: Rua Sena Madureira, nº 1500 – São Paulo – 2º andar 

Email: proec@unifesp.br / Telefone: (11) 5576-4000 – Voip: 8646 

 

ProPgPq (Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa) 

Endereço: Rua Sena Madureira, nº 1500 – São Paulo – 2º andar 

Email: propgpq@unifesp.br / Telefone: (11) 5576-4000 – Voip: 8510 

 

mailto:suporte@unifesp.br
mailto:prograd@unifesp.br
mailto:proec@unifesp.br
mailto:propgpq@unifesp.br
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Anexos: 

• Sugestão de modelo de requerimento Prograd, que poderá ser utilizado pelas 

demais pró-reitorias, ou adaptado. 

• DECRETO Nº 8.727, DE 28 DE ABRIL DE 2016: Dispõe sobre o uso do nome social e o 

reconhecimento da identidade de gênero de pessoas travestis e transexuais no 

âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. 

• Ofício Circular 20/2016 – PRAE/PROGRAD 

• Resolução Consu n. 127 de 13/07/2016 que trata do uso do nome social na       

Unifesp.        O        link        para        a        Resolução   

é:http://www.unifesp.br/images/docs/consu/resolucoes/resolucao127.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%208.727-2016?OpenDocument
http://www.unifesp.br/images/docs/consu/resolucoes/resolucao127.pdf

