
Ao 
Magnífico Reitor da UFPR 
M.D. Ricardo Marcelo Fonseca 
 
Assunto: Homofobia no Setor de Ciências Agrárias  
 
 
 Estimado Reitor. 
 

A Direção do Setor de Ciências Agrárias recebeu na tarde do dia 19 de outubro alguns 
alunos de um dos Cursos de Graduação do Setor, campus Juvevê,  que vieram relatar ocorrência 
de Homofobia e Preconceito de alunos eleitores do candidato à Presidência do Brasil, Sr. Jair 
Bolsonaro. Solicitamos que se registrasse a ocorrência e, se possível, enviassem foto do local da 
pichação. Diz a denuncia. 

 
“Vivemos em um País onde o mito da democracia racial, que difundiu a ideia de que 
no Brasil não se faz diferença de cor ou raça esta cada vez mais nebuloso, o 
racismo era uma condição velada em nosso país,nessas eleições as pessoas estão 
se mostrando o quanto são racista, homofóbicas, xenofobias, sexistas... É triste 
quando a violência que avistamos nos jornais, chega na universidade publica, hoje 
eu vi essa violência dentro da mesma, senti uma sensação de impotência, 
humilhação e ao mesmo tempo medo muito medo, pois somos nos que estamos na 
linha de frente. Hoje dentro do banheiro feminino ao lado do RU me deparei com 
uma mensagem "Gays, lésbicas, negros e petralhas vão ser tudo fuzilados quando 
o mito ganhar. Bolsonaro presidente!" quase não consegui acreditar que 
estudantes, informados possam ainda fazer isso. Eu como estudante de esquerda 
me sinto no direito de cobrar medidas, contra a disseminação de ódio que vem 
sendo promovida dentro da UFPR.” 
 

 
  
  

Sabemos do compromisso de Vossa Magnificência com a democracia e o respeito humano 
nesta Universidade e solicitamos medidas institucionais e de responsabilidade que couberem para 
apuração deste fato.  

 
No âmbito do Setor de Ciências Agrárias também faremos encaminhamentos de apuração 

do fato e chamamento ao convívio acadêmico com respeito humano, no mínimo, mas 
consideramos que este fato exige um encaminhamento em nível de Reitoria. 

 
 Atenciosamente, 
  

Prof. Nivaldo Eduardo Rizzi 
 Vice-Diretor do Setor de Ciências Agrárias.  


