
Ata da reunião da pró comissão de Direitos Humanos e Combate às
Violências da UFRJ – dia 21/07/2016 às 9h sala do CONSUNI

Presentes: Heloísa Melino (APG), Alice Pina (APG), Luciene (Bioética), Marisa
Palácios  (Bioética),  Gabriela  Bertti  (Bioética),  Vitor  Simão  (PR4),  Rogério
(PR4),  Pedro  (PR7),  Gabriel  (Casa  da  Ciência),  Carina  (estagiária  da
ouvidoria),  Igor  Valentim  (Faculdade  de  Educação),  Gabriela  Evangelista
(HCT), Cristina (Ouvidora), Adma (CRM).

Informes: 

1) Contato com Macaé: Marisa conversou com Júlio (trabalha em Macaé) que
demonstrou interesse no Fórum e vai conversar com mais pessoas. E Luciene
não obteve resposta do contato que fez. 

2) Inversão  de  pauta:  Em  razão  da  assembléia  dos  servidores  algumas
pessoas  tiveram  que  se  ausentar  da  reunião,  portanto,  a  discussão  do
Fluxograma fica para a próxima reunião (quinta-feira, 28).

Pauta:

1) Calendário de Fóruns; 2)Grupos de Trabalho Temáticos – objetivos e
composição

1) Calendário de Fóruns 
Proposta de data dos Fóruns serem realizados na segunda quinzena
dos  meses  respectivos.  Foram  pensados  os  meses  por  serem
emblemáticos para cada setor.

Setembro: Macaé (1ª semana) /Xerém (3ª semana)
Outubro: Trabalhadoras e trabalhadores
Novembro: Negras e Negros
(Dez/Janeiro)
Fevereiro: LGBTTI
Março: Mulheres
Abril: Estudantes
Maio: Assembléia Final dos Direitos Humanos e Combate às Violências:
Formulado um dossiê com propostas tiradas nos outros fóruns para a
constituição da política contra violências no ambiente universitário.
Em  outubro  de  2017  será  realizado  um  evento/congresso  entre
universidades  para  discussão  de  formulação  de  políticas  contra  a
violências nas universidades.

2) GT’s
Foi resolvido que teremos pequenos grupos de trabalho para auxiliar e
facilitar nos processos de trabalho dos fóruns. Os papéis dos Grupos de



Trabalho  são  de  pensar  e  preparar  os  respectivos  Fóruns;  chamar
coletivos,  grupos  de  pesquisa  e  grupos  representativos  para
comparecerem às reuniões e aos Fóruns.
Houve grande debate sobre a composição dos GTs, ficou decidido que
os  mesmos  serão  auto-organizados,  resolvendo  internamente  seu
funcionamento.

-  Composição dos GT’s  tirada em reunião (estão abertos para quem
quiser compor):

GT LGBTTI: Eloísa, Fernando, Murilo, Marina 
GT Macaé: Marisa e Luciene
GT Xerém: Alice, Igor, Luciene 
GT Questões  de  Trabalho:  Rogério,  Vitor,  Pedro,  Ana  Paula,  Marisa,
Igor, Terezinha (terceirizada), Cristina, Luciene.
GT Negrxs: NEAB, Luciene, Raquel Albuquerque, Coletivos Negros de
estudantes
GT  Questões  Estudantis:  Alice,  Gabriela  B.,  Raquel  Albuquerque,
Minerva Tupiniquim, DCE, Josi.
GT Mulheres: Adma, Marina Chaves, Geovana Xavier, Gabriela B., Alice,
Eloísa, Gabriela Evangelista. 

Encaminhamentos:

-  Texto explicativo sobre o NÃO SE CALE: Eloísa, Alice e Luciene farão
um texto para esclarecer sobre os objetivos e o porquê do nome da
campanha para divulgação.

-  Página UFRJ.br/naosecale: Será alimentada com as atas das reuniões
passadas, com o texto sobre o Não se cale e com o calendário dos
Fóruns.

- Comissão de sistematização: Proposta de se compor uma comissão de
sistematização das deliberações e atas durante os Fóruns.

-  Informes sobre os GTs: No início das reuniões do GT não se cale deve
haver informes e repasses sobre o andamento dos GTs temáticos para
manter sintonia entre os mesmos.

PRÓXIMA REUNIÃO Quinta feira 28/07 às 13h30 no Anexo do CONSUNI
Pautas: Fluxograma;  Estrutura  geral  dos  Fóruns;  Apresentação  do  texto

sobre o não se cale para apreciação.


