
Mémoria da Reunião – 16/06/2016

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

promoção  de  ambientes  livres  de  violência  com  os  seguintes

membros:  AdmaViegas  –  CRM,  Cristina  Riche  e  João  Carlos  –

Ouvidoria,  Igor  Valentim  –  Faculdade  de  Educação,  Jean  Souza  –

Coordcom, Marisa Palácios, Luciene Lacerda, Gabriela Bertti e Simone

Silva  – Nubea, Nadine Borges – CORIN, Pedro Campos - Superest e

Victor Simão – PR4.

Foram dados informes antes de entrar na pauta central da reunião, a

realização  do  primeiro  encontro  definido  pelo  GT  e  ratificado pelo

Fórum do dia 31. 

Cristina Riche apontou um sério problema que foi  a divulgação do

email: contato@naosecale.ufrj.br e não funcionamento.  Após testes

feitos pelos funcionários da ouvidoria foi verificado que o email está

retornando o  que  é  um enorme problema.   Entramos  em contato

imediatamente com o Chefe de gabinete do reitor que ia encaminhar

a resolução técnica do problema o mais rápido possível. 

Pedro  e  Vitor  estiveram no  Congresso  do  Sintufrj  e  expuseram as

resoluções  relacionadas  com nossa  temática.   O  Sintufrj  fará  uma

campanha específica sobre assédio moral e exigirá da reitoria uma

estrutura de atendimento e acompanhamento e encaminhamento dos

casos  de  assédio  no  local  de  trabalho.  O  Sindicato  apoiará  e

encaminhará, administrativa e politicamente, os casos de assédio e

garantirá apoio jurídico ao servidor sindicalizado, vítima de assédio,

mesmo que o assediador seja também sindicalizado.  Participará do

nosso GT e construirá um espaço constante de debates sobre assédio,

assim como retornará com o funcionamento do GT Saúde incluindo a

preocupação com o Assédio no local de trabalho como um dos tema

prioritários. O Sintufrj propõe junto ao nosso GT e a CPST produzir um

mapeamento dos casos de assédio moral em nossa universidade. O

Jornal  do  sindicato  irá  divulgar  este  mapa  e  produzir  matérias



periódicas  sobre  o  tema,  alem  de  constituir  uma  Comissão

Permanente de acolhimento da categoria. 

Sobre  o  primeiro  encontro.  Foi  definido que trabalharíamos com o

tema de Mulheres, em função de uma conjuntura política tensa sobre

o tema.  Sabemos que as outras temáticas não estão livre nem longe

das  tensões,  mas  acreditamos  pelos  freqüentes  casos  ocorridos  e

noticiados  pela  imprensa  de  violência  contra  a  mulher,  inclusive

dentro  do  espaço  universitário,  resolvemos  abrir  a  seqüência  de

encontros com esta temática. 

Jean informou que a Coordcom precisa de uma semana de prazo para

a divulgação do canal e email, ou seja, no dia 23 de junho estaríamos

com estas questões equacionadas.  Sobre os materiais de divulgação,

principalmente adesivo e cartaz, estariam prontos em duas semanas,

dia 30 de junho.  Para definir as artes foi definida uma equipe que

envolve Jean, Gabriela e XXXXXX. 

Definimos assim, que no dia 30 de junho. Nos encontraremos as 13h

para discutir dois temas, primeiro, aprovação final das arte definidas

pela  Coordcom e a  equipe do GT e para fazer  uma avaliação dos

contatos feitos a partir do email do contato@naosecale.ufrj.br .  Os

emails serão trazidos por João Carlos.  As 14h será iniciada a reunião

do  GT  com  a  presença  de  interessados  em  apoiar  a  organizar  o

encontro.   A  convocatória  será  feita  da  seguinte  forma:  a

administração a partir da reunião da equipe a se realizar na próxima

segunda,  dia  20,  onde  Jean  e  Nadine  darão  informe.  Com  os

sindicatos, Dces e Ca´s a partir de email e telefone.  Com os coletivos

da UFRJ que se reúnem em torno do tema a partir de email e telefone,

neste  caso,  Simone,  Pedro  e  Jean  irão  organizar  a  lista  para  os

contatos.  A proposta é que esta reunião defina um dia e horário e

local (da semana de 17 a 22 de julho) para realização do encontro a

fim de  garantir  a  maior  participação  da  comunidade  universitária.

Mas, também definir seu formato e funcionamento.  Enfim, organizar

o evento.  



Levando  em  conta  as  olimpíadas,  optamos  por  apenas  marcar  o

primeiro evento. Após sua realização fazer uma avaliação e organizar

o  calendário  dos  encontros  posteriores,  levando  em  conta  as

Olimpíadas e as férias.  

No dia 4 de julho será realizada a Plenária de Decanos e Diretores

onde solicitaremos ao reitor  que a apresentação de nosso GT seja

feita. 

Rio, 16 de junho de 2016. 

Sala 10 – Gabinete do Reitor. 

 


