
 
 
Ofício 015/2019                  UFJF, 12 de julho de 2019 
 
 
De: Comissão Organizadora da III Semana Rainbow da UFJF 
 
 

A comissão organizadora da III Semana RAINBOW da UFJF, composta por 
discentes, docentes, técnicos-administrativos em educação (tae’s) e representantes 
da sociedade civil, se reuniram no dia 09 de julho de 2019 para avaliar os projetos 
recebidos e apresenta abaixo a lista dos aprovados conforme prevê os editais. Deve-
se informar que foram recebidas um total de 26 propostas, sendo 13 para o edital 
001: Apoio a projetos Culturais; 07 para o edital 002: Concurso de fotografia; 03 para 
o edital 003: Escolha do NOME; 03 para o edital 004: Tema do evento. Não foram 
avaliadas 02 (duas) propostas entregues fora do prazo e/ou em desacordo às normas 
estabelecidas pelos regulamentos. 

 
Edital 001 - Apoio a projetos Culturais 
1. Coffee drag 
2. Drag Day 
3. Seu Nadir 
4. LGTTIQ+: Botanic Garden Day  
5. “Muito Prazer”: visibilidade TRANS em cheque na cidade de Juiz de Fora  
6. Donatela  
7. CineXuxú  
8. Intervenção poética  
9. III Semana Rainbow perfumada com Chanel No 5  
10. Mostra de artes visuais: “Tenho sangrado demais”  

 
 
Edital 002 - Concurso de fotografia: 
1. Cor não tem gênero - Titiago 
2. Origens - Guilherme Landim 
3. Saravá - Mariana Martins 
4. Untitule-se - Iago de Medeiros 

 
 
Edital 003 - Escolha do NOME:  
MULTICORES: Semana da Diversidade Sexual, Identitária e de Gênero/UFJF 



 
Por: Natália de Oliveira Celestino Magalhães 
 
 
 
Edital 004 - Tema do evento: 
Corpos Estranhos: quando a não normatividade dialoga com gênero, classe, raça e 
sexualidade 
Por: Cristal Silva Halfeld 
 
 
 
Tentando ampliar ainda mais a participação da comunidade acadêmica e sociedade 
civil, será aberto um novo edital de fotografia com o tema “Corpos Estranhos: 
quando a não normatividade dialoga com gênero, classe, raça e sexualidade”. Esse 
edital vigorará entre os dias 15 a 22 de julho. 
 
 
 
 
 
 


