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Introdução 

Em uma realidade ainda marcada pelo machismo, 
pela violência contra as mulheres, preconceito e 
discriminação, a necessidade em se realizar 
intervenções pedagógicas se tornam urgentes 
(MACHADO; ELIAS, 2018). Este relato traz a 
experiência da ação de extensão intitulada “1º 
Encontro de Mulheres do IFG Campus Itumbiara” 
realizada no primeiro semestre de 2019. Com o 
objetivo dar início a discussões que envolvessem as 
temáticas gênero, sororidade, presença feminina, 
trabalho, educação e cultura na cidade de Itumbiara 
e nas cidades vizinhas, buscou-se um espaço de 
discussão e interação entre a comunidade escolar e 
a comunidade externa. 

Relato de experiência 

O encontro de mulheres surgiu do interesse  de 
servidoras do IFG em abordar a temática gênero no 
câmpus com o intuito de comemorar o Dia 
Internacional da Mulher. Inicialmente, esperava-se 
um público de 80 pessoas, mas  público superou o 
quantitativo de mais de 100 mulheres, o que 
superou a expectativa das organizadoras. A palestra 
foi ministrada pela engenheira e empresária 
Gabriela Alves Vilela Borges com o tema 
“Empoderamento Feminino”, proposto inicialmente 
com momentos de reflexão sobre a presença 
feminina na sociedade e a introdução de 
mensagens sobre rótulos sociais aos quais a mulher 
está inserida (DUARTE, 2003). Essas mulheres 
puderam ter acesso a descobertas sobre o tema 
empoderamento feminino e sua ligação com 
autoconhecimento, apresentado como algo inerente 
ao interno de cada mulher. A palestra foi transmitida 
ao vivo pelo Facebook e contou com a participação 
de  mais de 50 pessoas que enviaram comentários 
positivos, além de pedidos de mais eventos que 
abordem o tema.  
 
 
 
 
 
 

Figura 1 - 1º Encontro de Mulheres em Itumbiara. 

 

Conclusões 

Esta ação de extensão colaborou com a construção 
de um espaço de discussão e interação entre a 
comunidade escolar e externa. Representou o 
potencial do IFG para realizar ações de extensão na 
construção de um espaço de manifestação das 
ideias, protagonismo e reflexão crítica entre as 
mulheres participantes e demais interessados 
Evidencia-se que esta ação foi bastante relevante 
para a instituição e demonstrou uma demanda 
importante de desejo de participar  tipo de interação, 
pois durante o evento as participantes 
demonstraram interesse em mais atividades com 
esta mesma temática. Desta forma, idealizou-se o 
projeto de extensão Encontro de mulheres no IFG - 
Câmpus Itumbiara para que mais ações dessa 
temática sejam abordadas com a comunidade 
interna e externa. 
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