
MEMÓRIA DA REUNIÃO – 14/07/2016

Grupo de Trabalho da pró-Comissão de Direitos Humanos e Combate
às Violências da UFRJ - Reitoria, 14/07/2016

Reuniu-se no dia de hoje o grupo de trabalho pró-comissão para
promoção  de  ambientes  livres  de  violência  com  a  presença  do
Marisa  Palácios,  Luciene Lacerda,  Gabriela  Bertti  e Marina Cortez
(Bioética IESC - NUBEA); Rogério (PR-4); Maria Alice Mota (Faculdade
de  Ed.  Física);  Vítor  Simão,  Jean,  Fernando  Pimentel  e  Fabrícia
Cristina Medeiros (CoordCom); Mônica Atalla Pietroluongo e Gabriel
Cid  de  Garcia  (Casa  da  Ciência);  Carina  e  Raquel  Oliveira
(graduandas GPDES e estagiárias Ouvidoria); Cristina Riche (NEPP-
DH e Ouvidoria); Luís Guilherme (CA Saúde Coletiva); Murilo Mota
(NEPP-DH); Alice Matos de Pina e Heloísa Melino (APG); Gregori (ex
APG); Pedro Campos Sá (SuperEst); Vera Nunes (PR-1); Maria Malta
(PR-5).
 
 Jean informou sobre reunião marcada (20/07) com representante

do  Rio  Sem  Homofobia  (RSH),  Claudio  Nascimento.  Heloísa  e
algumas pessoas problematizaram a parceria do GT com o RSH,
por  haver  denúncias  de  discriminação  contra  lésbicas  e  trans
nesse  espaço.  Maria  Malta  esclareceu  que  o  RSH  tomou  a
iniciativa de visitar a UFRJ depois da morte do Diego, e apenas
então  foi  decidido  o  agendamento  da  conversa  do  dia  20/07;
ressaltou que outros coletivos ou entidades são igualmente bem-
vindos. Maria Alice sugeriu contato com a Coordenadoria Especial
da Diversidade Sexual (Prefeitura Rio de Janeiro).

 Cristina  solicitou  esclarecimentos  sobre  o  fluxograma  das
denúncias,  discutido na reunião do dia 30/06,  mas não houve
tempo  hábil  para  essa  discussão.  O  fluxograma  foi  sendo
discutido ao longo  da reunião e definiu-se que esse é um dos
pontos da pauta do próximo encontro (21/07).

 Sobre a realização do fórum, que deveria acontecer quarta-feira,
20/07,  muitos/as  consideraram haver  pouco  tempo  hábil  para
organização do evento. Decidiu-se que o fórum, que acontecerá
no campus de Macaé, não será realizado no dia 20, e a marcação
de outra data dependerá dos contatos que devem ser realizados
com pessoas e departamentos estratégicos em Macaé (Luciene,
Cristina e Vera). Algumas pessoas defenderam que o fórum seja
realizado após o período de Olimpíadas e férias, em setembro.
Não  ficou  estabelecida  uma  data  precisa,  aguardando  a
possibilidade de retorno de Macaé.
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 Esclareceu-se  que  os  e-mails  encaminhados  para  o  endereço
contato@naosecale.ufrj.br estavam  sendo  recebidos  pelo
Agnaldo (Gabinete  do Reitor)  enquanto não fossem tirados os
nomes do GT de Acolhimento das denúncias.  Houve consenso
quanto à urgência de se estabelecer o GT a fim de dar o devido
encaminhamento para os casos.

 Murilo sugeriu criar rodas de conversa em vários campi/unidades
para a troca de experiências sobre discriminação e preconceito
na  universidade.  Esses  encontros  culminariam  na  Semana  da
Diversidade da UFRJ.  Maria Malta sugeriu que sejam pensadas
rodas  de  conversa  também  para  os/as  funcionários/as
terceirizados/as.

 Algumas  falas  expressaram  preocupação  sobre  a
confidencialidade  e  anonimato  da  base  de  dados  da  futura
CDHCV.

 Rogério  trouxe  a  questão  da  dificuldade  legal  de  se  incluir
representantes do corpo discente como membros das comissões
de  sindicância.  Ressaltou  a  importância  de  se  construir  um
embasamento legal sólido das solicitações de sindicância ou PAD,
para que os casos não venham a ser questionados judicialmente.

 Foi sugerido que marquemos uma capacitação com Rogerio para
o  GT  sobre  as  leis,  normas  e  procedimentos  envolvidos  na
abertura de sindicância, PAD e qualquer outra ação que venha a
ser empreendida pelo GT.

 Dentro  das  medidas  educativas  com  foco  no  treinamento  de
pessoal, foi sugerido que seja formulada uma capacitação para
(novos/as)  funcionários/as  da  UFRJ,  docentes  inclusive,  sobre
direitos  humanos,  combate  ao  assédio  moral,  sexual  e  outros
tipos de violências no ambiente universitário.

Encaminhamentos:
 O fórum temático a ser organizado pelo GT só será debatido após

fecharmos o fluxograma de encaminhamento das denúncias, na
reunião de 21/07.

 Os convites das próximas reuniões devem ser preferencialmente
enviados com maior antecedência.

 Foi solicitado que o Reitor envie convites para a próxima reunião
do GT para cada departamento/núcleo/grupo/entidade.

 Todas  as  atas  das  reuniões  já  realizadas  serão  (re)enviadas  a
todos/as.

 Quem tiver contatos no campus Macaé, por favor socializar.
 Alice (APG)  vai  convidar  os/as  terceirizados/as  para a  próxima

reunião.
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 O GT de Acolhimento das denúncias ficou provisoriamente (até a
reunião de 21/07) composto por Carina (graduanda / estagiária
Ouvidoria),  Heloísa  (APG),  Luciene  (NUBEA),  Pedro  (PR7)  e
Rogério (PR4).

 A  próxima  reunião  será  na  quinta-feira  dessa  semana,
21/07, às 09h na Reitoria.
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