
Relato reunião 02/05/17 – 9h – PRE 

Identidade de Gênero 

Prezadas, 

Conforme combinado, realizamos uma reunião hoje pela manhã para discutirmos os próximos 

passos da construção dessa política. 

Estiveram presentes as professoras Márcia, Laura e Cláudia, e as TAEs Natália e eu (Jaciele). 

Avaliamos o encontro do dia 25/04 e partir disso chegamos a algumas deliberações que 

acreditamos serem pertinentes para os próximos passos: 

a) Fazer um levantamento sobre políticas similares (de gênero, para mulheres, de direitos 

humanos, etc.) existentes em outras IES no país (Márcia e Laura); 

b) Buscar, nos setores abaixo relacionados, os dados estatísticos institucionais que respaldem 

a proposição dessa política (Jaciele): 

- Ouvidoria: quantidade de denúncias recebidas de 1) assédio moral e/ou sexual ; 2) 

homofobia; 3) violência contra mulher. 

- PROGEP: Setor de perícia – quais as causas e qual a incidência dos afastamentos 

concedidos às mulheres na UFSM. Setor de Qualidade de Vida – quantidade de relatos 

de mulheres relacionados a assédio moral e/ou sexual.  Setor de mobilidade – número 

e motivo das remoções das mulheres trabalhadoras; 

- PRAE: quantidade de denúncias  recebidas de assédio moral e/ou sexual envolvendo 

mulheres estudantes da UFSM (geral) e das CEU’s; o que existe de assistência para as 

estudantes mães/gestantes; 

- PROGRAD: quantidade de solicitações e aprovações de Nome Social na UFSM; 

 c) Definir, em uma nova reunião, qual o tipo de portaria que melhor representaria o grupo e o 

objetivo (comissão, grupo de trabalho, ...) bem como sua estrutura representativa (paridade 

entre os segmentos da UFSM, representatividade de mulheres negras, trans, indígenas, 

lésbicas, etc.) 

d) Definir, em uma nova reunião, qual o nome e a abrangência do grupo, principalmente 

definir se “Política de Gênero da UFSM” ou “Política para as Mulheres da UFSM”; 

e) Buscar junto ao Gabinete do Reitor um posicionamento institucional sobre a criação desta 

política e apresentar, na mesma ocasião, o andamento do grupo até o momento, bem como as 

informações acima sistematizadas; 

f) Incluir, a pedido da professora Laura, as professoras Celeste, Adriana e Teresinha nessa 

comissão, que como deixado explícito no último encontro, está permanentemente aberta para 

ingresso e saída de integrantes. 

Ficou agendada nossa próxima reunião para dia 10/05/17, às 9h, na PRE. 

A reunião com o gabinete será agendada de acordo com a disponibilidade do reitor, 

preferencialmente na semana entre 22 e 26 de maio de 2017. 


