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Educação  Nacional

Christina Machado
Repórter da Agência Brasil

Brasília - A lei que torna obrigatória a flexão de gênero em diplomas foi publicada hoje (4) no Diário Oficial
da União. As instituições de ensino terão de empregar a flexão de gênero para nomear profissão ou grau nos
diplomas expedidos a mulheres.

Geralmente, o masculino é o gênero utilizado pelas instituições de ensino para denominar profissão ou
graduação. As pessoas já diplomadas poderão requerer das instituições outra emissão gratuita dos diplomas,
com a devida correção.

A lei de autoria da então senadora Serys Slhessarenko foi sancionada depois de passar pela Câmara e pelo
Senado.

Edição: Juliana Andrade
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Meteorologistas preveem
chuva para os estados da
Região Sul nesta quinta-feira

Custo da construção civil
sobe 0,31% em março

Inflação para famílias com
renda de um a cinco salários
mínimos fica em 0,18% em
março

Dilma quer apoio de Obama
para a Rio+20 e Ciência sem
Fronteiras

Em visita oficial aos Estados
Unidos, Dilma deve tratar de
economia, ciência e meio
ambiente
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23h42 Nacional

Três morros de subúrbio do
Rio foram ocupados esta
noite pela Polícia Militar

21h53 Economia

Petrobras diz que cumpriu
exigências como
concessionária de
exploração de petróleo na
Argentina

21h43 Economia, Saúde

Contribuinte poderá deduzir
do IR doação para
tratamento do câncer e de
pessoas com deficiência
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