


INTRODUÇÃO

A Mais Diversidade preparou o CALENDÁRIO DA DIVERSIDADE.

Neste documento, reunimos as principais datas de celebração nacionais e 
internacionais relacionadas a Diversidade e Inclusão. 

Todas as datas, poderão auxiliar sua organização a trabalhar o tema e criar
ações segmentadas para todos os públicos. 



JANEIRO



1º
• DIA MUNDIAL DA PAZ

4
• DIA MUNDIAL DO BRAILLE

7
• DIA DA LIBERDADE DE CULTO

21
• DIA MUNDIAL DA RELIGIÃO 
• DIA NACIONAL DE COMABTE A INTOLERÂNCIA 

RELIGIOSA

30
• DIA DA NÃO VIOLÊNCIA E PAZ 

29
DIA NACIONAL DA 
VISIBILIDADE DAS 
PESSOAS TRAVESTIS E 
TRANS
A ideia surgiu no ano de 2004, quando um grupo de ativistas trans
participou, no Congresso Nacional, do lançamento da primeira
campanha contra a transfobia. A ação foi promovida pelo
Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais do Ministério da
Saúde, com o objetivo de ressaltar a importância da diversidade e
respeito para o movimento trans, representado por travestis e
transexuais. A data passou, então, a representar a luta cotidiana das
pessoas trans – especialmente as que se encontram em situação de
vulnerabilidade – pela garantia de direitos e pelo reconhecimento
da sua identidade.

O compartilhamento e/ou a reprodução total ou parcial dos textos e imagens deste material são permitidos deste que citada sua autoria.



FEVEREIRO



6
• DIA INTERNACIONAL DE TOLERÂNCIA ZERO À 

MUTILAÇÃO GENITAL FEMININA

11
• DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES E MENINAS 

NA CIÊNCIA

A luta das mulheres brasileiras pelo direito ao voto teve início
em 1891, quando foi rejeitada proposta de emenda à
Constituição prevendo o direito de voto à mulher, mas, em 24
de fevereiro de 1932, o voto feminino no Brasil foi assegurado.
Em 3 de maio de 1933, na eleição para a Assembleia Nacional
Constituinte, a mulher brasileira, pela primeira vez, votou e foi
votada em âmbito nacional. Com a Constituição de 1934, o voto
feminino ganhou bases constitucionais. Se considerarmos que
em 1893 a Nova Zelândia já concedia às mulheres o direito de
voto, parece uma conquista tardia, mas, na França, isso só
aconteceu em 1944 e, na Suíça, em 1971.

24
DIA DA CONQUISTA DO 
VOTO FEMININO NO 
BRASIL 

O compartilhamento e/ou a reprodução total ou parcial dos textos e imagens deste material são permitidos deste que citada sua autoria.



MARÇO



8
DIA INTERNACIONAL DA 
MULHER 20

• DIA INTERNACIONAL DA FELICIDADE (ONU)

21
• DIA INTERNACIONAL DA SÍNDROME DE DOWN
• DIA INTERNACIONAL DE LUTA PELA ELIMINAÇÃO 

DA DISCRIMINAÇÃO RACIAL 

24
• DIA INTERNACIONAL DO DIREITO À VERDADE 

SOBRE GRAVES VIOLAÇÕES AOS DIREITOS 
HUMANOS E DA DIGNIDADE DAS VÍTIMAS

O Dia Internacional da Mulher é uma data comemorativa
que foi oficializada pela Organização das Nações Unidas na
década de 1970. A data simboliza a luta histórica das
mulheres para terem suas condições equiparadas às dos
homens. Inicialmente, essa data remetia à reivindicação por
igualdade salarial, mas, atualmente, simboliza a luta das
mulheres não apenas contra a desigualdade salarial, mas
também contra o machismo e a violência.

1º
• DIA MUNDIAL DE ZERO DISCRIMINAÇÃO

O compartilhamento e/ou a reprodução total ou parcial dos textos e imagens deste material são permitidos deste que citada sua autoria.



ABRIL



2
DIA MUNDIAL DA 
CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO 
(ONU)
O Dia Mundial do Autismo, celebrado anualmente em 2 de
abril, foi criado pela Organização das Nações Unidas em 18
de dezembro de 2007 para a conscientização acerca dessa
questão. No primeiro evento, em 2 de abril de 2008, o
Secretário-Geral da ONU, Ban Ki-moon, elogiou a iniciativa
do Catar e da família real do país, um dos maiores
incentivadores para a proposta de criação do dia, pelos
esforços de chamar a atenção sobre o autismo.

13
• DIA DO JOVEM 

19
• DIA DO ÍNDIO 

28
• DIA DA EDUCAÇÃO
• DIA INTERNACIONAL DA SAÚDE E SEGURANÇA NO 

TRABALHO

O compartilhamento e/ou a reprodução total ou parcial dos textos e imagens deste material são permitidos deste que citada sua autoria.



MAIO



1º
• DIA MUNDIAL DO TRABALHO  

3
• DIA MUNDIAL DA LIBERDADE DE IMPRENSA  

*
• DIA DAS MÃES 
(2º domingo do Mês de Maio)  

13
• A LEI ÁUREA EXTINGUE OFICIALMENTE À 

ESCRAVIDÃO NO BRASIL.

A data lembra a retirada da homossexualidade do catálogo de
doenças da Organização Mundial da Saúde. Faz apenas 30 anos
que isso aconteceu, em 17 de maio de 1990.

19
• DIA DO ORGULHO AGÊNERO     

21
• DIA MUNDIAL DA DIVERSIDADE CULTURAL PARA 

O DIÁLOGO E O DESENVOLVIMENTO  

17
DIA INTERNACIONAL 
CONTRA LGBTFOBIA

O compartilhamento e/ou a reprodução total ou parcial dos textos e imagens deste material são permitidos deste que citada sua autoria.



JUNHO



5
• DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE  

12
• DIA MUNDIAL CONTRA O TRABALHO INFANTIL 

(ONU)   

15
• DIA MUNDIAL DE CONSCIENTIZAÇÃO DA 

VIOLÊNCIA CONTRA O IDOSO

28
DIA INTERNACIONAL DO 

ORGULHO LGBT

19
• DIA DO MIGRANTE

20
• DIA MUNDIAL DO REFUGIADO

25
• DIA DO IMIGRANTE

A escolha da data lembra a Revolução de Stonewall, que começou no
dia 28 de junho de 1969, na cidade de Nova York. Cansados da
violência policial, os frequentadores do bar Stonewall Inn se insurgiram
contra os maus tratos e deram início a uma série de manifestações. A
Mais Diversidade preparou um material exclusivo com mais
informações sobre a história e importância desta data. Você poderá
baixa-lo acessando este link ou através do QRCode ao lado.

O compartilhamento e/ou a reprodução total ou parcial dos textos e imagens deste material são permitidos deste que citada sua autoria.

https://drive.google.com/drive/folders/1oSRjvplG2BSoFniAPXD9CUtcBM-jtWDY?usp=sharing


JULHO



13
• DIA DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE

14
• DIA DA LIBERDADE DE PENSAMENTO

25
DIA INTERNACIONAL DA MULHER 
NEGRA LATINO AMERICANA E 
CARIBENHA
A data teve sua origem em 1992, após um grupo de mulheres se reunir e discutir alternativas
para reverter os dados sobre violência e desigualdade da população negra. Após este
primeiro encontro, surge, então, a Rede de Mulheres Afro-latino-americanas e Afro-
Caribenhas, que, juntamente com a ONU, lutou para que o dia 25 de Julho fosse reconhecido
como o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Em 2014, o Brasil
instituiu por meio de uma lei, o dia 25 de julho como o Dia Nacional de Tereza de Benguela e
da Mulher Negra. Homenagem a uma das mulheres-símbolo de resistência e liderança na
luta contra escravização. Em celebração a esta data, o DiversiTalk, podcast da Mais
Diversidade conversou com Nina Silva, fundadora do Movimento Black Money. Para acessar o
episódio completo, acesse este link ou o QRCode ao lado.

15
• DIA INTERNACIONAL DO HOMEM   

18
• DIA INTERNACIONAL DE NELSON MANDELA

O compartilhamento e/ou a reprodução total ou parcial dos textos e imagens deste material são permitidos deste que citada sua autoria.

https://link.tospotify.com/BCFAPsBYlbb


AGOSTO



*
• DIA DOS PAIS
(2º domingo de Agosto)   

9
• DIA INTERNACIONAL DOS POVOS INDÍGENAS 

18
• DIA DO ESTAGIÁRIO

29
DIA NACIONAL DA 

VISIBILIDADE LÉSBICA 
A data faz referência ao primeiro Seminário Nacional de Lésbicas (Senale),
que aconteceu pela primeira vez no ano de 1996.O objetivo do Seminário
era tratar a violação dos Direitos Humanos sofrida por mulheres lésbicas.
A data é de grande importância, uma vez que mulheres lésbicas ainda
ocupam espaços restritos na sociedade e enfrentam muito preconceito.
Luanda Pires, falou sobre a importância das mulheres lésbicas terem mais
visibilidade no DiversiTalk, o podcast da Mais Diversidade. Você pode ouvir
acessando este link, ou o QRCode ao lado.

19
• DIA DO ORGULHO LÉSBICO

23
• DIA INTERNACIONAL PARA RELEMBRAR O TRÁFICO DE 

ESCRAVOS E SUA ABOLIÇÃO

26
• DIA INTERNACIONAL DA IGUALDADE FEMININAA Curadoria de Talentos da Mais Diversidade faz a gestão,

acompanhamento e hunting para vagas de estágio, com foco
em mulheres, pessoas negras, com deficiência, de diferentes
gerações e LGBTI+. Estamos prontos para cuidar de
programas inteiros ou de uma parte deles – por exemplo,
sendo responsáveis especificamente por atrair candidatas e
candidatos com determinado perfil. Para saber como
podemos apoiar sua organização, envie um e-mail para
contato@maisdiversidade.com.br

O compartilhamento e/ou a reprodução total ou parcial dos textos e imagens deste material são permitidos deste que citada sua autoria.

https://link.tospotify.com/RVRxrGsekbb
mailto:contato@maisdiversidade.com.br


SETEMBRO



8
• DIA MUNDIAL DA ALFABETIZAÇÃO

15
• DIA INTERNACIONAL DA DEMOCRACIA 

21
DIA NACIONAL DA PESSOA 
COM DEFICIÊNCIA 
A data é celebrada desde 1982, mas foi oficializada por meio de uma lei no ano
de 2005. O objetivo é reforçar a importância da discussão de propostas e
políticas públicas que visem integrar as pessoas com deficiência na sociedade
de forma igualitária.
O DiversiTalk, podcast da Mais Diversidade, recebeu Jairo Marques, colunista da
Folha de São Paulo, para falar sobre conquistas e desafios das pessoas com
deficiência. Para ouvir, acesse este link ou o QRCode ao lado.

23
• DIA DA VISIBILIDADE BISSEXUAL

26
• DIA NACIONAL DO DEFICIÊNCIA AUDITIVO

O compartilhamento e/ou a reprodução total ou parcial dos textos e imagens deste material são permitidos deste que citada sua autoria.

https://link.tospotify.com/ZDt75vIjkbb


OUTUBRO



2
• DIA INTERNACIONAL DA NÃO 

VIOLÊNCIA

7
• DIA DO TRABALHO DECENTE

12
• DIA DA CRIANÇA

26
• DIA DA CONSCIÊNCIA DO INTERSEXO

1º
DIA INTERNACIONAL 
DAS PESSOAS IDOSAS

10
DIA MUNDIAL DA SAÚDE 
MENTAL 

A Organização das Nações Unidas (ONU) instituiu em 1991 o 1ª de outubro
como Dia Internacional do Idoso. O objetivo é sensibilizar a sociedade
mundial para as questões do envelhecimento, dando ênfase à necessidade de
proteção e de cuidados para com essa população. A Mais Diversidade
secretaria de forma voluntária o Fórum Gerações e Futuro do Trabalho. Um
espaço para debater questões relacionadas a gerações e futuro do trabalho.
Quer trazer sua empresa pra essa iniciativa? Envie um e-mail para
jp@maisdiversidade.com.br

A data foi criada em 1992 pela Federação Mundial da Saúde Mental, e tem como
objetivo combater o preconceito e o estigma em torno da saúde psicológica. Cada
vez mais empresas têm se conscientizado da importância de falar abertamente
sobre temas como depressão, ansiedade, Burnout entre outras condições.
Elaine Terceiro, consultora sênior da Mais Diversidade e psicóloga com experiência
clínica e organizacional, desenvolveu um treinamento exclusivo sobre o tema. Quer
saber mais? Envie um e-mail para contato@maisdiversidade.com.br

O compartilhamento e/ou a reprodução total ou parcial dos textos e imagens deste material são permitidos deste que citada sua autoria.

mailto:jp@maisdiversidade.com.br
mailto:contato@maisdiversidade.com.br


NOVEMBRO



18
• DIA NACIONAL DE COMBATE AO RACISMO 

19
• DIA DO EMPREENDEDORISMO FEMINO

25
• DIA INTERNACIONAL DE COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

20
DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA 
A data tem como objetivo levar à reflexão sobre a inserção de pessoas negras
sociedade brasileira. O dia 20 de novembro foi escolhido por coincidir com
o dia atribuído à morte de Zumbi dos Palmares, em 1695, um dos maiores
líderes negros do Brasil que lutou pela libertação do povo contra o sistema
escravista. Recebemos Suzane Jardim no DiversiTalk, podcast da Mais
Diversidade, ela falou sobre Educação Antirracista e o papel das organizações
nas construção de uma sociedade mais diversa e inclusiva. Para acessar o
episódio completo acesse este link ou o QRCode ao lado.

O compartilhamento e/ou a reprodução total ou parcial dos textos e imagens deste material são permitidos deste que citada sua autoria.

https://link.tospotify.com/TPb3oWU0lbb


DEZEMBRO



1
• DIA INTERNACIONAL DE COMBATE À AIDS

2
• DIA INTERNACIONAL PARA ABOLIÇÃO DA 

ESCRAVATURA 

5
• DIA INTERNACIONAL DO VOLUNTARIADO 

6
• DIA NACIONAL DE MOBILIZAÇÃO DOS HOMENS PELO 

FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES

8
• DIA DO ORGULHO PANSEXUAL

10
• DIA DOS DIREITOS HUMANOS

13
• DIA NACIONAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA VISUAL

20
• DIA INTERNACIONAL DA SOLIDARIEDADE HUMANA

3
DIA INTERNACIONAL 
DA PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA
Esta data foi criada através de uma Assembleia Geral
das Nações Unidas – ONU, em 14 de outubro de 1992.
A principal ideia desta data é refletir (e pôr em
prática) os melhores métodos para garantir uma boa
qualidade de vida e dignidade para todas as pessoas
que sofrem com algum tipo de deficiência.

O compartilhamento e/ou a reprodução total ou parcial dos textos e imagens deste material são permitidos deste que citada sua autoria.



A Mais Diversidade é a maior consultoria de diversidade e inclusão da América Latina. Aliamos
grande experiência de mercado a sólido conhecimento acadêmico para oferecer soluções
completas em diversidade e inclusão.

Apoiamos empresas de diversos setores na construção de estratégias de diversidade e inclusão 
alinhadas à cultura organizacional e necessidades de negócio. Nossa consultoria presta apoio 
na definição de objetivos estratégicos, engajamento de lideranças, revisão de políticas, 
monitoramento de KPIs, além de treinamentos, pesquisas, censos e recrutamento e seleção.

Partindo de pesquisas ou necessidades identificadas pelas organizações, traçamos um
planejamento estratégico para contratação, desenvolvimento e retenção de funcionários
representantes de grupos minorizados, a exemplo de mulheres, pessoas negras, com
deficiência, LGBTI+, em situação de refúgio ou de diferentes gerações.

O diferencial da nossa atuação é a visão global da empresa, estimulando a sinergia entre 
Comunicação, Recursos Humanos, Sustentabilidade e outros departamentos da

organização.

O compartilhamento e/ou a reprodução total ou parcial dos textos e imagens deste material são permitidos deste que citada sua autoria.




