
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, 25/08/16

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 e Marina Cortez (Bioética IESC - NUBEA); Rogério
(PR-4); Vítor e Fabrícia (CoordCom); Alice (APG); Adma (CRM); Marli
(Sinttufrj); Mônica (Casa da Ciência); Alexandre; Gabriela (HCTE)

 Informes
 Para  a  realização  dos  Fóruns  de  Macaé  e  Xerém,  as  datas

disponíveis na agenda do Reitor são dias 16/09/16 e 20/09/16,
respectivamente. Luciene ficou de entrar em contato com Julio
(Macaé) para modificar a data de reserva do salão para o dia
16/09.

 Por conta do quórum reduzido, decidimos adiar a apresentação
do  Rogério  sobre  as  normas  relacionadas  à  instauração  de
sindicância para a próxima reunião.

 Pauta
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 Foi  debatido o texto de apresentação da futura CDHCV,  a ser
colocado no site  www.NAOSECALE.ufrj.br (vide abaixo).

 Encaminhamentos
 A  próxima  reunião  ficou  marcada  para  o  dia  01/09/16,

quinta-feira,  às  14h,  em  sala  da  reitoria  que  será
reservada pelo Vítor e informada posteriormente. 

Comissão de Direitos Humanos e Combate às Violências na
UFRJ

A universidade é o lugar de formação de pessoas e construção
de  saberes  e  políticas  na  formulação  de  questões  do  e  para  o
mundo.  É  onde também se problematiza  e  produz  conhecimento
sobre  as  várias  formas  de  violências.  Como  qualquer  lugar  na
sociedade,  a  universidade  é  também  espaço  de  produção  de
violências  que  acontecem  dentro  da  comunidade  universitária  e
dentro de seus campi. 

Diante  deste  quadro  queremos  discutir  e  construir  políticas
que combatam essas formas de violências na UFRJ.

O  primeiro  passo  foi  constituir  uma  portaria  para  uma
Comissão   Provisória  Para  Assuntos  de  Conflitos  nas
Relações de Trabalho e Assédio Moral, em dezembro de 2014
para casos do funcionalismo universitário, formada por profissionais
da PR-4 e uma integrante do IESC. O próximo passo foi uma portaria
já pensando em uma comissão de combate à violência nas relações
de  trabalho,  formada  por  outros  atores  universitários.  As  duas
medidas  foram  importantes,  acolheram  casos  de  violência;  mas
ainda não havia sido constituído espaços para discussão em seu
meio discente.

Episódios  de  violência  no  âmbito  da  universidade  têm sido
cada  vez  mais  divulgados  e  estudados.  Em alguns  países  como
Canadá, Colômbia e Estados Unidos foram formuladas políticas em
universidades. No entanto, não há em nosso país um exemplo de
política abrangente de combate às violências.

Casos  que  repercutiram  na  imprensa  envolvendo  várias
universidades brasileiras, incluindo a UFRJ, reforçam a necessidade
de uma política institucional, que mais do que punir, objetiva formar
profissionais  que  respeitem plenamente  os  direitos  humanos  e  a
diversidade que espelha a sociedade. Quer também discutir com os
vários  segmentos  organizados,  os  laboratórios  e  projetos  de
pesquisa  e  extensão,  cada  indivíduo  da  comunidade,  sobre  as
relações de respeito e formação que reforce esse cenário diverso no
Brasil e no mundo.

A partir destas reflexões a UFRJ instituiu o mês de maio como
um  marco  para  o  combate  a  todas  as  formas  de  opressão  e
violência  que  afetam a  comunidade  universitária.  Queremos  nos
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http://www.NAOSECALE.ufrj.br/


dedicar  a  construir  coletivamente  uma  POLÍTICA  DE  DIREITOS
HUMANOS E O COMBATE À VIOLÊNCIAS NA UNIVERSIDADE. 

No dia 31 de maio, realizamos o evento Fórum da UFRJ Contra
Violências no Ambiente Universitário que integrou a campanha “Não
se Cale”, lançada no início do mês, para enfrentar as opressões nos
espaços da universidade. Trata-se de iniciativa para reunir grupos
de pesquisa e extensão, coletivos e organizações de estudantes e
demais representantes da comunidade acadêmica com o intuito de
debater políticas de promoção e defesa da igualdade de gênero e de
raça, de enfrentamento a todo tipo de discriminação, de construção
de  ambientes  de  trabalho  e  educação  livres  de  violências.  A
universidade é um espaço de liberdade e formação.

Devemos  nos  empenhar  para  eliminar  da  universidade  o
racismo, a xenofobia, a LGBT+fobia, o machismo, o assédio moral e
os  trotes  violentos,  entre  outras  manifestações  que  atingem  a
dignidade humana. Iniciando a campanha “Não se cale”, a atual
Reitoria  afirma  que  a  universidade  está  comprometida  na  luta
contra  as  manifestações  de  violência,  dando  suporte  a  quem
precisar de apoio institucional. 

Na  página  “www.NAOSECALE.ufrj.br”  você  pode  formalizar
uma manifestação, identificando-se ou de forma anônima. Colabore
para uma UFRJ mais humana e cidadã! Não se cale! VOCÊ TERÁ O
ACOLHIMENTO PARA QUEIXA OU DENÚNCIA DE ALGUMA SITUAÇÃO
OU  MANIFESTAÇÃO  DE  VIOLÊNCIA  COM  VOCÊ  OU  QUE  TENHA
TESTEMUNHADO.

A campanha Não se Cale tem um email exclusivo para receber
comunicações sobre casos envolvendo a comunidade universitária.
Se você sofre ou sofreu, ou precisa comunicar alguma situação de
violência,  pode  enviar  mensagem  para
“contato@naosecale.ufrj.br”.  Os  relatos  serão  acompanhados
pela comissão de acolhimento garantido o sigilo no atendimento.

Precisamos  de  uma  UFRJ  sem  machismo,  assédio  moral,
racismo, a LGBT+fobia e outras violências que muitas vezes estão
naturalizadas e devem ser combatidas. 

Contamos  com  a  participação  das  unidades  acadêmicas,
coletivos e grupos de pesquisa e extensão e qualquer integrante
individual  nesta universidade para apresentar suas preocupações,
sugestões  e  denúncias,  para  que  juntos  possamos  construir  o
caminho para enfrentarmos o problema da violência na UFRJ.
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