
ATA – Fórum da UFRJ Contra Violências no Ambiente 
Universitário

Reunião do dia 3 de junho de 2016

Reuniu-se no dia de hoje o grupo de trabalho pró-comissão para promoção de ambientes

livres de violência com os seguintes membros: Pedro Campos, Marisa Palacios, Luciene

Lacerda,  Gabriela  Bertti,  Raquel,  Raphael  Moraes,  João  Carlos,  Jean  Souza,  Victor

Terra.

A reunião teve por objetivo discutir pontos positivos e negativos do primeiro Fórum

Contra Violências no Ambiente Universitário, realizado no dia 31 de maio no Auditório

Roxinho, Fundão. 

A realização do evento foi avaliada como positiva apesar da sinalização de problemas.

Entre os pontos positivos foram citados a presença da administração central da UFRJ,

em especial,  do  Reitor  Roberto  Leher,  e  de  setores  representativos  da  comunidade,

como as mulheres negras. Pedro Campos destacou que “a sensibilização com as falas do

debate exprimiram o sentimento da Universidade, o que foi muito positivo”.  

Como  aspectos  negativos,  foram  colocados:  o  horário,  data  e  local  do  evento,

inadequados e determinantes na pouca presença de público. 

Foi apontada a falta de medidas concretas e consistentes para as demandas levantadas

nos debates. Além disso, a necessidade de organização metológica dos debates, com

medidas de organização e direcionamento nas discussões, já que a campanha tem como

objetivo principal formular políticas para a Universidade. 

Foi apontada a necessidade de aproximação go grupo com setores da universidade 

fundamentais para fortalecer o movimento, como DCE, Coletivos de estudantes, 

sindicatos, membros das Pró-reitorias e Reitoria. 

Os registros formais do evento foram pouco concretos. O único material de memória

produzido sobre o Fórum foi a filmagem do evento. Ficou definida para os próximos

eventos, a sistematização dos registros.

Alguns problemas de comunicação - atrapalhados pelo curto prazo para divulgação do

evento - foram identificados. 



A divulgação via redes sociais foi apontada como fundamental e definida como uma das

estratégias para dar melhor publicidade ao movimento. É rápida, eficiente e facilita o

feedback. Além das mídias sociais da UFRJ, ficou acertado o uso de banners, cartazes e

adesivos para a divulgação do evento pelos Campi. 

Foi sugerida uma estratégia de comunicação em que já na própria divulgação, haja a

participação do público, com uso de enquetes. Além disso, uso de vídeos curtos com

opiniões de membros da comunidade, com perguntas rápidas e direcionadas aos temas

dos  Fóruns  visando  sensibilizar  e  mobilizar  o  público.  Para  alcançar  cargos  mais

elevados  (Pró-reitores,  Decanos),  a  divulgação  será  mais  qualificada,  através  de

convites nominais. O objetivo é aproximar Centros, PRs e Reitoria do movimento, para

que  tais  setores  se  comprometam  oficialmente  com  a  causa.  Outra  medida  de

aproximação é o envio de carta-convite aos coletivos da comunidade. A participação de

tais grupos nas reuniões e nos eventos é fundamental para o crescimento do projeto. 

Ficou acertado que  serão formados  GTs  provisórios  para  coordenar  especificamente

cada temática (acessibilidade, gênero, racismo, mulheres) que compõem o Fórum. No

final do projeto, os GTs serão extintos para formar a Comissão dos Direitos Humanos

da UFRJ. O prazo máximo para a realização do último Fórum da série é final de 2016. 

O tema para o próximo Fórum foi acertado em consenso: Mulheres. As edições serão

distribuídas nos campi, sendo uma na Praia Vermelha, uma no Centro, uma em Xerém e

pelo  menos  três  no  Fundão,  incluindo o  fórum final.  Uma mudança  de  horário  foi

sugerida, considerando o turno noturno para a realização do evento. 

Foram encaminhados os seguintes pontos: 

 mapeamento dos coletivos, a cargo de Raphael Moraes, da Ouvidoria, 

 definição de políticas de acolhimento, 

 o contato com Decanos e professores, Conselhos de Centro, pedido de contato

dos coordenadores de Pós e grupos de pesquisa, a cargo da Profª Marisa, 

 coleta  de  informações  de  políticas  sociais  já  implementadas  em  outras

universidades; 

 organização de novos fóruns, com definição de formato e data de realização.   



Por fim, a próxima reunião será no dia 16 de junho, quinta-feira, às 14h na sala 10 do

Gabinete do Reitor.


