
Grupo de Trabalho da pró-Comissão de
Direitos Humanos e Combate às

Violências da UFRJ

Lista de siglas e abreviaturas:
APG: Associação de Pós-Graduandos
ATTUFRJ: Associação dos Trabalhadores Terceirizados da UFRJ
CDHCV: Comissão de Direitos Humanos e Combate às Violências da UFRJ
CPST: Coordenação de Políticas de Saúde do Trabalhador
CRM: Centro de Referência da Mulher
DCE: Diretório Central dos Estudantes
GT-A: Grupo de Trabalho de Acolhimento
NUBEA:  Núcleo  de  Bioética  e  Ética  Aplicada  da  UFRJ,  em  processo  de
institucionalização.
PAD: Processo administrativo disciplinar
PR-4: Pró-reitoria de Pessoal
CoordCom: Coordenadoria de Comunicação
SuperEst: Superintendência de Assistência Estudantil (também referida como PR-7)
Sintufrj: Sindicato dos Trabalhadores em Educação da UFRJ

MEMÓRIA DA REUNIÃO- Reitoria, 01/09/16

Reuniu-se no dia de hoje  o grupo de trabalho pró-comissão para
promoção  de  ambientes  livres  de  violência  com  a  presença  de
Luciene Lacerda, Marisa Palácios e Gabriela Bertti (Bioética IESC -
NUBEA); Rogério (PR-4); Vítor (CoordCom); Pedro (PR-7) Alice (APG);
Mônica (Casa da Ciência); Gabriela (HCTE)

 Informes
 Novamente,  por  conta do quórum reduzido,  decidimos adiar  a

apresentação  do  Rogério  sobre  as  normas  relacionadas  à
instauração de sindicância para a próxima reunião.

 Pauta
1) Fórum Macaé: 

Confirmado o Fórum em Macaé no dia 16/09 às 13h com a
presença do Reitor.
Na  mesa  estarão  o  Reitor,  Representante  da  Diretoria  de
Macaé,  Representante  dessa  ‘pró-comissão’  e  um
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representante de Macaé da organização do Fórum. Após breve
fala pelos membros da mesa será feita uma apresentação da
proposta  do  Fórum pelo  representante  da  ‘pró-comissão’  e
após  abertura  para  falas  e  propostas,  por  fim,
encaminhamentos;
Será distribuído um panfleto no início do fórum com perguntas
norteadoras para o debate e propostas.  Luciene apresentará
para apreciação as perguntas na próxima reunião;

Foi  tirada  a  proposta  da  realização  de  uma  reunião  pela
manhã, dia 16/9,  com os contatos de Macaé (Fábio e Júlio)
para  constituir  uma  ‘pró-comissão  Macaé’  para  que  os
debates permaneçam e com a possibilidade da participação
deles por Skype nas reuniões da nossa pro - comissão. Marisa
entrará  em contato com Macaé para agendar a reunião na
manhã antes do Fórum.
Confirmados para irem ao Fórum: Luciene, Vitor, Pedro e Alice.

2) Divulgação
Vitor providenciou os adesivos e cartazes que ficarão prontos
a tempo de serem levados á Macaé;
Os cartazes serão em A3 sobre a campanha de modo mais
geral  e  também  teremos  panfletos  menores  com  texto
explicativo sobre a campanha e a proposta de formulação da
política.

3) Formulário Intranet
Proposta de formulação de um questionário com espaço para
sugestões  para  todos  da  comunidade  universitária
participarem dando sugestões de propostas para a construção
da  política  contra  as  violências  e  assédio.  Gabriela Bertti
construirá uma sugestão de formulário.

 Encaminhamentos
 A próxima  reunião  ficou  marcada  para  o  dia  08/09/16,

quinta-feira, às 14h30, na sala do CONSUNI.
Pauta: Fechamento das questões relacionadas ao fórum
de  Macaé  (Apresentação  das  perguntas  norteadoras;
andamento dos adesivos e cartazes)

 Proposta  de  trazer  prof.  Sandro  Dezão  para  um  curso  sobre
Processos administrativos até o fim do ano.
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