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REGULAMENTO NOME SOCIAL 

 

Dispõe sobre a utilização do nome social em 

consonância à Resolução CNCD/LGBT nº 

12/2015, publicada no Diário Oficial da 

União no dia 16 de março de 2015. 

 

Título I 

Do Nome Social 

 

 

Art. 1º. Aprovar e garantir, considerando o que consta na Resolução CNCD/LGBT nº 12/2015, de 

16 de janeiro de 2015, e publicada no Diário Oficial da União no dia 16 de março de 2015, do 

Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoções dos Direitos de Lésbicas, Gays, 

Travestis e Transexuais – CNCD/LGBT, órgão colegiado da Secretaria de Direitos Humanos da 

Presidência da República, o reconhecimento e adoção do nome social àqueles e àquelas cuja 

identificação civil não reflita adequadamente sua identidade de gênero, mediante solicitação do 

próprio interessado. 

 

Art. 2º. É assegurado, ao discente que solicitar, o direito ao tratamento oral exclusivamente pelo 
“nome social”, em qualquer circunstância, não cabendo qualquer tipo de objeção de 
consciência. 
 

§1º. Este direito deve ser garantido sem a necessidade de análise de qualquer documentação 

comprobatória e em qualquer circunstância ou evento. 

 

§2º Para isso, o (a) discente deverá, por meio de carta de próprio punho, requerer a inclusão de 

seu nome social. 

 

§3º O procedimento para solicitação de inclusão/alteração/exclusão de nome social será 
realizado por meio de atendimento agendado, onde ocorrerá abertura de Requerimento, de 
acordo com o pedido do (da) discente. O requerimento para a inclusão de nome social, que não 
deverá ser utilizado como nome artístico, destina-se aos que tenham sua identidade de gênero 
não reconhecida em diferentes espaços sociais. 
Art. 3º Será disponibilizado nos sistemas eletrônicos da Instituição o campo para a inclusão do 

“nome social” do discente, além do nome civil (para questões contratuais e financeiras não pode 

ser retirado). 

 

§1º A inclusão no sistema será realizada gradativamente, considerando os complexos impactos 

de alteração nos ambientes virtuais. 

§2º Nos documentos internos de identificação será utilizado exclusivamente o “nome social”, 

bem como no diário de classe, pauta, avaliações e etc., mantendo o registro administrativo que 

faça a vinculação entre o “nome social” e a identificação civil do discente.  
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Art. 4º No período de transição, devem ser aplicadas as seguintes medidas:  

 

§1º Alteração manual da pauta e, no momento da chamada, o professor deverá chamar o (a) 

aluno (a) pelo nome social informado. 

 

§2º Alteração das declarações, certidões de conclusão de curso e diplomas, quando solicitado 

pelo (pela) aluno (a), para que seja garantida a expedição destes documentos com a utilização 

do nome social. No caso dos diplomas, ocorrerá o apostilamento do nome social. 

 

Art. 5º Deve ser estendida a garantia ao reconhecimento da identidade de gênero aos discentes 

que não atingiram a maioridade civil, sem que seja obrigatória a autorização do responsável 

legal. 

 

Art. 6º Serão realizadas capacitações dos colaboradores sobre o tema no sentido de 

conscientizar a comunidade universitária. 

 

Art. 7º Esta Resolução entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário. 

 

 


