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1. APRESENTAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO 

  

Este projeto tem como finalidade esclarecer, apoiar e orientar os/as atores/atrizes 

acadêmicos/as da Universidade Federal da Bahia (UFBA) no tocante a execução da Lei 

Nº 6.202, de 17 de abril de 1975, que dispõe sobre o tratamento excepcional dado a 

todas as gestantes no período legal durante e após a licença maternidade, no qual elas 

devem ser assistidas pelo regime de atividades domiciliares. 

O projeto foi elaborado por discentes do Bacharelado em Estudos de Gênero e 

Diversidade (BEGD) da UFBA no curso da disciplina Metodologia de Projeto de 

Intervenção, componente curricular optativo ofertado pelo BEGD. 

De acordo com o Regulamento de Ensino de graduação e Pós-Graduação 

(REGPG), de 2004, no cap. VII e Art. 118, destaca-se que os cursos oferecidos pela 

UFBA serão descritos em projetos pedagógicos propostos por um Colegiado ou pela 

Congregação da Unidade Universitária. No caso do BEGD, a proposta foi elaborado 

pelo Colegiado em 2008. 

Ainda sobre o REGPG, no Art. 121, descreve que os cursos de graduação 

destinam-se à formação universitária que habilita à obtenção de graus acadêmicos 

básicos e ao exercício profissional.  Desta forma, o  BEGD se insere numa área de 

conhecimento que contempla Estudos Feministas, Estudos Multiculturais, História 

Contemporânea e outras áreas das Ciências Sociais com foco na promoção humana e na 

eliminação das desigualdades baseadas em diferenças de sexo, raça/etnia, classe social, 

geração e orientação afetivo-sexual. 

Como componente curricular a disciplina Metodologia de Projeto de 

intervenção - MPI prevê técnicas e elaboração de projetos de intervenção social a partir 

de diagnósticos locais, planejamento estratégico, elaboração de marco zero, avaliação e 

monitoramento de politicas sociais. A disciplina corrobora com a ênfase do BEGD de 

não restringir o curso à discussão teórica dos temas, mas principalmente a práticas 

sociais nos âmbitos individual e coletivo que promovam uma sociedade democrática e 

isenta de preconceitos e discriminações de todas as ordens.  

 A MPI compreende a importância de alinhar conhecimento teórico-

metodológico com a prática orientada pelo docente responsável, por esse motivo propõe 

atividades em conjunto com objetivo de formular propostas relevantes à comunidade, 

tendo em vista, principalmente, o contexto e o diagnóstico prévio do campo. Essa 
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iniciativa fomenta aos discentes percepções, questionamentos e soluções coletivas 

acerca da dinâmica da formulação de Projetos de Intervenção Social e Políticas 

Públicas. 

 

2. CONTEXTO 

  

As mães universitárias têm enfrentado situações institucionais e pessoais como: 

dificuldade de acesso ao regime de exercício domiciliar, baixo rendimento, falta de 

apoio familiar, falta de apoio institucional, depressão, sobrecarga, entre outros. 

Dificuldades que podem se tornar empecilhos para continuidade dos estudos, podendo 

acarretar também em trancamento e abandono da vida acadêmica. 

Existe na UFBA uma rede de mães estudantes que revezam no cuidado das 

crianças no período entre uma aula e outra. Essa ajuda que acontece entre as discentes 

torna-se uma estratégia coletiva para permanência das mães universitárias na 

universidade, já que as vagas na Creche da UFBA não são suficientes para suprir a 

demanda. Uma vez que essas são acessadas através de seleção, em que apenas as 

estudantes que atenderem a alguns critérios podem ser contempladas, e ainda assim 

muitas que atendem aos critérios ficam de fora, em virtude da existência de poucas 

vagas.  

A PROAE disponibiliza alguns serviços voltados para oferecer assistência aos/as 

estudantes universitários/as, entre esses registram-se diferentes tipos de bolsa. No 

entanto, há relatos de que quando a estudante tem o/a filho/a, alguns tipos de bolsas são 

suspensas. Entre os benefícios que as mães universitárias podem acessar registram-se o 

auxilio creche e a vaga na Creche UFBA. Apesar da existência desses recursos se 

estenderem as mães universitárias e terem surgido enquanto demanda de estudantes e 

funcionários/as da universidade, entre os objetivos de atuação definidos pela instituição 

não há nenhum que se relacione com a garantia/ suporte à continuidade de estudos 

de  mães ou pais universitárias/os. 

O Serviço de Creche consiste em oferta de Educação Infantil, na modalidade 

Creche, para crianças na faixa etária de 4 (quatro) meses a 3 (três) anos e 11 (onze) 

meses de idade, por sua vez, o auxilio- creche é um subsídio pecuniário mensal no valor 

de R$180,00 (cento e oitenta reais), por dependente legal, destinado a dar suporte 



parcial às despesas com cuidado, assistência e /ou serviço de Educação Infantil na 

modalidade Creche, para estudantes que se encontrem na faixa etária de 4 (quatro) 

meses a 3 (três) anos e 11 (onze)meses de idade, apenas durante o período letivo, 

conforme definido no calendário acadêmico oficial da UFBA. 

A UFBA também oferece o serviço Buzufba, ônibus entre campi. Há relatos de 

pouca utilização do serviço pelas gestantes. Uma das hipóteses para esse pequeno 

número é a forma desorganizada como acontece o acesso pelos usuários, com a 

recorrente superlotação. Há assentos suficientes, porém, o número de cadeiras antes da 

catraca é bastante reduzido. Apesar disso, quando ocorre, há cessão de lugar pelos 

passageiros, não sendo necessário recorrer ao motorista para que o acesso ao lugar seja 

disponibilizado. Os motoristas, por sua vez, são treinados (SEST SENAT) quanto à 

importância dos assentos reservados. Outrossim, há maior percepção de uso do serviço, 

no pós-parto, para deslocamento das mães com seus filhos no trajeto reitoria-creche. 

Foi identificado que o Serviço Médico Universitário Rubens Brasil Soares 

(SMURB) não possui nenhum programa específico de atendimento e apoio às gestantes 

nem registros a esse tipo de demanda. Nem da perspectiva enquanto parturientes pela 

ausência de atendimento obstétrico nem da área psicológica a demandas relacionadas à 

Lei do Regime Domiciliar. Para o SMURB, estudantes grávidas e mães com filhos 

pequenos não são seu público-alvo dado que existem instâncias específicas como a 

Maternidade Climério de Oliveira (MCO-UFBA) para esse tipo de atendimento 

ginecológico e especialmente obstétrico. 

O Restaurante Universitário (RU) não possui instalações adequadas às alunas 

que já tenham parido. As mães encontram dificuldades para fazer uso do refeitório  com 

seus bebês e/ou crianças pequenas. Não existem cadeirinhas ou bebê conforto 

apropriados às mesas, e as mães são obrigadas a segurar seus filhos enquanto fazem as 

refeições. O banheiro feminino da unidade no campus de Ondina não está adaptado para 

fraldário nem há vasos adequados às crianças, assim como vários outros campis. 

Também não há no RU área específica para amamentação. E, além disso, o refeitório 

não conta com sinalização preferencial para gestantes e/ou mães com crianças de colo 

nem mesas reservada para elas. A falta de condições mínimas de acolhimento dificulta a 

vida das mães e pode repercutir na decisão pelas universitárias pela continuidade dos 

estudos e/ou na qualidade do processo acadêmico quando do retorno das gestantes na 

fase pós-parto à universidade.  



De acordo com Urpia e Sampaio (2011) a experiência da parentalidade na vida 

da mulher, no contexto da Universidade, acarreta uma série de dificuldades: limites que 

são colocados pelo preconceito de gênero e pelo processo de conciliação entre a 

maternidade e a vida acadêmica. No entanto para os homens essa experiência se dá de 

forma bastante distinta, eles, mesmo quando casados e com filhos, tendem a ascender 

mais rapidamente. 

Universitárias gestantes podem demandar políticas públicas que lhes permitam 

permanecer no ambiente acadêmico e concluir seus estudos (URPIA; SAMPAIO, 

2011).Os aparatos de apoio às discentes fornecidos pela UFBA não são suficientes para 

um acolhimento integral e efetivo das gestantes universitárias, precisando ainda de 

aprimoramentos, pois que a Universidade precisa reconhecer que as mulheres estão, 

como grupo social, em desvantagem de permanência ou desempenho, quando na 

condição de mães.  

Considerando a realidade das universitárias gestantes da Universidade Federal 

da Bahia, que muitas vezes não conseguem acessar os direitos previstos na Lei 

6.202/75, seja por desconhecimento próprio, seja por desconhecimento da equipe de 

docentes e servidores. Nesse sentido, as gestantes têm sido tolhidas das condições 

plenas de continuar seus estudos nesse período e no puerpério.  

  

3. JUSTIFICATIVA  

  

A partir de um movimento exploratório de pesquisa, foi detectado que boa parte 

das gestantes universitárias da UFBA são acometidas de muitas dificuldades para 

permanecerem nos seus cursos durante os últimos meses gestacionais e, 

consequentemente, após o parto, havendo grande probabilidade de trancamento ou até 

mesmo desistência dos estudos, devido a diversos fatores como: falta de conhecimentos 

de assistência devida, conflitos subjetivos ao perceberem-se grávidas, baixo rendimento, 

falta de apoio familiar, falta de apoio institucional, depressão, entre outros. 

No que diz respeito ao apoio institucional, foi verificado que as ações relativas à 

garantia do direito ao estudo da gestante universitária são muito incipientes e baseadas 

nas relações informais e de cunho pessoal, e não na construção de uma ação sistemática 

e com orientação generalizada, com base em procedimentos e normativas institucionais. 



Considerando tais aspectos, este projeto se justificou por constituir-se enquanto 

uma possibilidade de disseminação de informações e formação em relação aos direitos 

das gestantes universitárias, a fim de que estas possam ter pleno acesso a esses direitos e 

ter a garantia de continuidade dos estudos, bem como uma possibilidade da 

Universidade, em suas distintas instâncias, refletir sobre os caminhos necessários a 

cumprir para garantir a continuidade dos estudos das gestantes universitárias e, 

consequentemente, das mães universitárias por vias formais dentro da Universidade. 

Como aponta a pesquisadora Salete Maria da Silva (2017) deveria haver 

investimento na divulgação da legislação que assegura direitos a mãe universitária e a 

criação de políticas específicas para instituições de ensino superior a fim de diminuir o 

índice de mulheres que abandonam ou trancam os cursos em virtude das dificuldades 

que enfrentam na gestação e no período de amamentação dos filhos.  

Todavia, diante dos relatos das mães universitárias percebeu-se que os arranjos 

informais continuam sendo, na maioria das vezes, a única garantia de continuidade dos 

estudos. A  promulgação da Lei nº 6.202, do ano de 1975, que garante 

o regime  de exercício  domiciliar, bem como o REGPD no cap. IX, art. 138,  que 

propõe como objetivo contribuir para informações sobre políticas e normas da 

Universidade e assistência estudantil, são mecanismos desconhecidos ou 

ainda ineficazes para o exercício do direito.  

As mães universitárias não reconhecem o regime de exercício  domiciliar como 

direito, muitas acreditam em benesse. Portanto, torna-se imprescindível a publicização 

desse direito, que deve ser acessado por todas as gestantes sem exceções. De acordo 

com Salete Maria da Silva (2017) “nenhuma estudante merece ficar refém do bom 

coração de uma docente ou da sensibilidade de outra, já que é direito dele e precisa ser 

exercido com plenitude e liberdade e não como uma concessão".  

 É preciso reconhecer que as discentes que são mães podem produzir 

conhecimento, e esse distanciamento entre a vida acadêmica e a maternagem foi 

colocado como barreira para a participação da mulher na produção científica e na vida 

acadêmica. Uma vez garantido em sua plenitude o direito ao estudo para mulheres 

grávidas no ensino superior, poderemos ver uma a construção tangível de caminhos para 

a real equidade. Como aponta, a pesquisadora Salete Maria da Silva (2017) " nenhuma 

mulher deveria adiar seus sonhos e projetos em função da maternidade", dessa forma a 

universidade tem um papel importante para garantir que essa premissa seja colocada em 

prática.  



Conforme sinaliza a pesquisadora Salete Maria da Silva (2017) a falta de 

divulgação da lei e dos direitos da gestante e da mãe universitária e a falta de 

normatização que torne a lei plenamente executável na comunidade acadêmica acarreta 

muitos prejuízos, levando a violação de direitos. Diante do contexto de equívocos e 

desconhecimentos da legislação pelas partes supracitadas na Universidade Federal da 

Bahia e, ainda, da realidade de supressão de direitos das gestantes universitárias que 

adiam seus sonhos e realizações profissionais, compreendemos como imprescindível 

essa ação que voltou-se para sensibilização e formação da comunidade da UFBA, afim 

de contribuir para a equidade de gênero da sociedade.  

  

4. Objetivos  

  

4.1.Objetivo Geral 

 

 Orientar e articular os atores acadêmicos para efetivar a execução da Lei Nº 

6.202, de 17 de abril de 1975, assim como assegurar uma sensibilização com 

vista ao acolhimento das discentes que estiverem na condição de gestantes 

universitárias a buscar o Regime de Exercício Domiciliar. 

  

4.2.Objetivos Específicos 

 

 Esclarecer tanto as estudantes universitárias quanto o corpo acadêmico e 

instâncias da UFBA no tocante ao cumprimento da Lei Nº 6.202, de 17 de abril 

de 1975; 

 Direcionar o corpo acadêmico à indispensável construção e efetivação de um 

planejamento para o conjunto de atividades domiciliares; 

 Contribuir na construção de ferramentas para melhoria do rendimento das 

gestantes universitárias da UFBA; 

 Fortalecer a rede de apoio às gestantes universitárias; 

 Diminuir o trancamento de matrícula das estudantes gestantes e lactantes; 

 Erradicar a taxa de abandono dos cursos pelas universitárias devido à gestação e 

ao período pós-parto. 



5. ATIVIDADES 

  

1. Campanha: divulgação em mídias sociais; produção de release e folder do 

Projeto de Intervenção; 

2. Capacitação das docentes e servidores do BEGD e Pós-Afro; 

3. Advocacy: envio de cartas aos Serviços da UFBA: 

 Carta ao Reitor; 

 Carta ao Conselho Acadêmico de Ensino 

 Carta ao BEGD 

 Carta à Creche da UFBA 

 Carta à PROAE 

 Carta à Prefeitura do Campus (Banheiros)  

 Carta ao Restaurante Universitário; 

 Carta à SUPAC. 

 Carta ao SMURB 

  

6. IMPACTO, EFEITOS E RESULTADOS  

  

6.1 Impacto 
 

 Efetivar a execução da Lei Nº 6.202, de 17 de abril de 1975, na Universidade 

Federal da Bahia. 

  

6.2 Efeitos 

 Esclarecimentos sobre a Lei Nº 6.202, de 17 de abril de 1975, na UFBA; 

 Conscientização das gestantes universitárias sobre seus direitos quanto ao 

Regime de Exercício Domiciliar 

 Reflexão do corpo docente e rede de apoio sobre a importância da execução da 

Lei Nº 6.202, de 17 de abril de 1975; 

 Responsabilização dos gestores da Universidade quanto ao planejamento e 

construção de ferramentas para o conjunto de atividades domiciliares; 

 Responsabilização do Conselho Acadêmico de Ensino quanto à inserção da lei 

no Regulamento de Ensino de Graduação e Pós-Graduação visando a sua 

visibilização e maior garantia de sua execução.   

 Incentivo e segurança das gestantes quanto à efetivação dos seus estudos 

acadêmicos. 

 Institucionalização do projeto via articulação com PROAE. 

  



6.3.Resultados 

 Propagação da importância e inserção explícita da Lei Nº 6.202, de 17 de abril 

de 1975, como valor no REGPG; 

 Efetivação da Resolução 05/2018 que dispõe sobre a regulamentação do regime 

de exercício domiciliar para estudantes com problemas de saúde, gestante, 

adotante, cônjuge ou companheiro (a) de púerpera ou de gestante na UFBA. 

 Materialização de informações sobre a Lei: release, informativos, folder, 

cartilha; 

 Celebração da conquista de conscientização sobre a Lei Nº 6.202, de 17 de abril 

de 1975, e da Resolução 05/2018, com todo corpo acadêmico, gestantes 

universitárias e redes de apoio. 

 Diminuição dos ruídos e acesso das gestantes ao Regime de Exercícios 

Domiciliares. 

  

7. Metodologia  

 A metodologia do projeto foi pensada a partir dos seguintes elementos: 

  

 Pesquisa exploratória; 

 Reuniões com o corpo acadêmico, com as gestantes universitárias e a rede de 

apoio para coleta de dados e planejamento de ações; 

 Construção de campanhas informativas em redes sociais e panfletos sobre o 

projeto; 

 Preparação de multiplicadores no Departamento de Estudos de Gênero e 

Diversidade. 

  

Dessa forma, a primeira parte do projeto constituiu-se pela realização de um 

diagnóstico através da coleta de dados empíricos e teóricos com a pesquisa exploratória 

e com as reuniões sobre a temática, por meio de conversas e entrevistas com gestantes 

universitárias, mães e pais universitários, funcionários/as da universidade, pela pesquisa 

junto a outras instituições quanto a implementação e garantia dos direitos das gestantes, 

mães e pais universitários, seleção de artigos, livros, entrevistas, reportagens, pesquisas 

sobre o tema.  

A segunda etapa constituiu-se pelo planejamento e realização de ações voltadas 

para divulgação do regime disciplinar. 

  



Em outubro de 2018, o Professor Felipe Fernandes enviou solicitação para o 

Departamento de Estudos de Gênero e Diversidade e solicitou o ponto de pauta 

"Regime de Exercício Domiciliar" para realização da capacitação com docentes e 

funcionário do departamento. 

Paralelamente a solicitação, a equipe elaborou um material voltado para 

formação sobre a temática de aproximadamente 20 minutos com vistas à apresentação 

na reunião. No dia 13 de outubro, um componente da equipe realizou a capacitação 

dos/as docentes presentes, elementos referentes a essa atividade serão apresentados nos 

anexos.  

 Em outubro e novembro de 2018, foram produzidos materiais de divulgação 

voltado para a comunidade acadêmica da UFBA e também para o público geral, sobre o 

direito ao regime domiciliar e sobre o projeto de intervenção. O panfleto e o folder 

informativo foram divulgados em redes sociais como: facebook, instagram e whatsapp, 

em grupos da UFBA, em grupos locais e nacionais de mães e para público geral. 

 Estava prevista também a confecção de cartas para serem entregues a diferentes 

setores da universidade no sentido de iniciar um diálogo quanto a divulgação da 

legislação e da norma interna recém-aprovada na UFBA referente ao regime domiciliar, 

contudo por força da limitação de tempo e realidade pessoal e profissional da equipe, as 

cartas não puderam ser concluídas. 

  

8. INDICADORES  

 Até o final do projeto, buscamos garantir: 

 13 docentes formados; 

 01 servidor técnico formado; 

 01 folder elaborada e divulgado em redes sociais; 

 01 campanha informativo em redes sociais; 

 Presença do tema em 01 ata de Departamento; 

 01 carta para o Reitor e PROAE e demais atores da UFBA, escritas; 

 Pelo menos 90% das gestantes universitárias da UFBA continuem e concluam 

seus estudos de maneira eficaz; 

 Sensibilização e fortalecimento da rede de apoio; 

 01 encontro com discentes-multiplicadores do curso BEGD. 

  

 



9. MEIOS DE VERIFICAÇÃO  

  

 Consultas a Avaliação do Marco Zero; 

 Encontros semanais presenciais; 

 Intervenções virtuais, via Moodle/Whats App; 

 Lista de presença e/ou fotos do MPI (Grupo de Metodologia de Projeto de 

Intervenção); 

 Lista de Presença da Reunião de Departamento de Novembro de 2018 

 Relatórios de encontros com o corpo acadêmico e dos seminários com rede de 

apoio; 

 Recibos e protocolos de envio de cartas; 

 Caixa de sugestões; 

 Diálogo contínuo com as gestantes universitárias; 

 Lista de presença/Rodas de conversas com redes de apoio  

 Questionários de Avaliação. 

  

10. MONITORAMENTO  

  

1.   Consultas à Avaliação do Marco Zero; 

2.   Ajuste de atividades pertinentes à melhoria do projeto; 

3.   Acordo para melhorar o comprometimento com o projeto; 

4.   Análise de dados coletados durante as atividades; 

5. Pesquisa bibliográfica; 

6. Entrevistas e aplicação de questionário; 

7. Estudos de casos; 

8. Identificar grupos para divulgação do trabalho; 

9. Encontros semanais. 

  

11. AVALIAÇÃO  

  

A avaliação foi realizada de maneira processual (pré-ação e pós-ação), através de 

diálogos, questionários, relatórios e acompanhamento constante do Grupo de 

Metodologia de Projeto de Intervenção.  
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12. CRONOGRAMA  
 

ATIVIDADES 
SEMANAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Atividade de campo 14/set                             

Avaliação Marco Zero   21/set                           

Título     04/out                         

Apresentação da organização       11/out                       

Contexto       11/out                       

Justificativa       11/out                       

Objetivos: Geral e específicos         18/out                     

Atividades         18/out                     

 Impacto         18/out                     

Efeitos         18/out                     

Resultados         18/out                     

Metodologia            25/out                   

Indicadores           25/out                   

Meios de verificação           25/out                   

Monitoramento           25/out                   

Avaliação           25/out                   

Cronograma           25/out                   

Orçamento           25/out                   

Execução (início)             01/nov                 

Capacitação BEGD               08/nov               

Campanhas                 14/nov             

                    22/nov           

                      29/nov         

Sistematização                       01/dez       

Relatório final                         06/dez     



 

13. ORÇAMENTO 

  

 

MATERIAIS 

  

 

QUANTIDADE 

 

VALOR 

  

Papel Ofício 

  

01 pacote c/100 unidades 

  

R$ 2,50 

  

Panfletos 

  

500 unidades 

  

R$ 75,00 

      

  

TOTAL 

  

R$ 87,50 



 

CONTRAPARTIDA  

  

MATERIAIS 

  

QUANTIDADE 

                                     

                                    DESCRIÇÃO 

  

  

Noteboock 

Disponível na sala 07 

do PAF VI – Toda 

quinta-feira das 

18h30min às 

21h00min 

  

03 unidades 

  

 Produção de release e folder do Projeto 

de Intervenção; 

 Produção de PowerPoint para 

capacitação de docentes e servidores 

do BEGD e Pós-Afro; 

 Produção de cartas; 

  

  

Smartphone 

Disponível na sala 07 

do PAF VI – Toda 

quinta-feira das 

18h30min às 

21h00min 

  

  

03 unidades 

  

 Comunicação entre os autores do 

Projeto de Intervenção. 

  

  

Data show 

Disponível na 

secretária do PAF VI – 

Toda quinta-feira das 

18h30min às 

21h00min 

  

  

01 unidade 

  

 Capacitação de docentes e servidores 

do BEGD e Pós-Afro;  

  

Pen drive 

Disponível na sala 07 

do PAF VI – Toda 

quinta-feira das 

18h30min às 

  

03 unidades 

  

 Capacitação de docentes e servidores 

do BEGD e Pós-Afro; 

  

https://www.magazineluiza.com.br/smartphone/celulares-e-smartphones/s/te/tcsp/


21h00min 
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ANEXOS 

A - FOTOS
1
 

FIGURA 01: Cecília Vitória, com a mãe. Oriundas de Rodelas. Ela, indígena, estudante do BI 

Saúde. 

 

Figura 02: Joaquim, com o pai, Pedro. Aguarda para ser amamentado enquanto a mãe assiste aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Fotos registradas pela equipe com autorização dos estudantes.  



B – Meios de verificação 

 

Campanha divulgada nas redes sociais - Outubro 

Nesse Dia das Crianças o Projeto #GestantesUniversitárias deseja sucesso não apenas aos 

pequenos, mas principalmente às gestantes e mamães universitárias, que enfrentam muitas 

barreiras para a continuidade de seus estudos. Toda estudante gestante tem direito ao Regime de 

Exercício Domiciliar segundo a Lei 6.202/75. Nossa Avaliação Marco Zero mostrou que esse 

direito, quando é garantido na UFBA é através de arranjos informais que dependem da 

solidariedade e empatia de cada docente. Esse regime é um direito e não um favor! Ah, não nos 

esquecemos dos homens trans*, a quem esse direito deve ser estendido!  

Mais informações sobre o projeto em: 

<http://generoesexualidade.ffch.ufba.br/wikigira/gestantes-universitarias-2018-2/> 

Conheça a nossa Avaliação Marco Zero (nos envie contribuições!): 

<http://generoesexualidade.ffch.ufba.br/wikigira/avaliacao-marco-zero-gestantes-

universitarias/> 

#GestantesUniversitarias #DiaDasCrianças #UFBA #ProjetoDeIntervenção #BEGD 

 

http://generoesexualidade.ffch.ufba.br/wikigira/gestantes-universitarias-2018-2/
http://generoesexualidade.ffch.ufba.br/wikigira/avaliacao-marco-zero-gestantes-universitarias/
http://generoesexualidade.ffch.ufba.br/wikigira/avaliacao-marco-zero-gestantes-universitarias/


Autorização para uso de imagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Campanha divulgada nas redes sociais - novembro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ata da reunião do Departamento de Estudos de Gênero e Feminismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Campanha informativa – Panfleto 

 

 


