Decanato de Assuntos Comunitários – DAC
Diretoria da Diversidade – DIV

Ações da Diretoria da Diversidade no Enfrentamento da Violência

1. Reunião mensal com a ONU Mulheres (Amanda Lemos e Isabel
Clavelin) para discutir e definir estratégias de enfrentamento à violência
contra as mulheres
1.1. Proposta do “Festival de vídeos de 1 minuto”
Realizar concurso de vídeo com duração de um minuto, com a temática “O
Valente não é Violento”, para ser divulgado e para que todos e todas na UnB possam
participar - Previsão para maio de 2016. Sugestão de parceria: UnB (DAC e SOU),
ONU Mulheres, Faculdade de Comunicação da UnB.
1.2. Campanha pelo fim da violência contra as mulheres
1.2.1. Construção coletiva de cartazes e cartilhas sobre serviços no DF de
atendimento às mulheres, sobre violência de gênero, sobre feminismo etc.
1.2.1. Orange Day (Dia Laranja pela Eliminação da Violência contra as
Mulheres): no dia 25 de cada mês há realização de atividades e ações voltadas para o
enfrentamento da violência de gênero.
1.2.1.1. Dia 25/04/2016 – Palestra com participação da professora
Lourdes Bandeira com o tema: Violência contra as mulheres: o que é, o que fazer, como
encaminhar?
1.2.1.2. Dia 25/05/2016 – Palestra com participação da Defensora
Pública Dulcielly Nóbrega e da Promotora Legal Popular Rosa Maria, sobre as
dificuldades enfrentadas no cotidiano das mulheres, Lei Maria da Penha, medidas
protetivas e caminhos para a denúncia.
1.2.1.3. Dias 24/06/2016 - Mesa-redonda - Violência Contra
Mulheres Transexuais, Bissexuais e Lésbicas: Contextos e Enfrentamentos. Presença
de: Ludymilla Santiago, da ANAVTrans; Luana Ferreira, Diretora Colegiada do
Coturno de Vênus e da estudante Naomi.
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2. Elaboração do Relatório de Construção de Ações Coletivas para o
Enfrentamento da Violência Contra as Mulheres
A finalidade dessa construção coletiva é otimizar as ações que já ocorrem dentro
da UnB, além de propor e implementar outras medidas, organizando-as em rede, por
meio de parcerias externas e internas, e, dessa forma, atuar concretamente na eliminação
das mais variadas formas de discriminação e violência contra a mulher.

3. Divulgação de e-mails e contatos para denúncias e esclarecimentos sobre
violência
- Diretoria da Diversidade (DIV)
Centro de Convivência Negra (CCN) – Campus Darcy Ribeiro
E-mail: diversidade@unb.br
Telefone: 3107-3426
- Centro de Convivência Multicultural dos Povos Indígenas (Maloca)
Campus Darcy Ribeiro
E-mail: divindigena@unb.br
Telefone: 3107-1453
- UnB Paz
E-mail: unbpaz@unb.br
- Diretoria de Segurança Institucional (DSI)
Telefone: 3107-6222
Whatsapp: 9263-5760
- Ouvidoria
E-mail: ouvidoria@unb.br
Telefone: 3107-2794/2705

4. Elaboração do Plano da Diversidade
Um dos instrumentos que elenca diretrizes de convivência da comunidade
universitária.

5. Gravação do Programa Diálogos – UnB TV
O objetivo dessas gravações é a de esclarecer o papel da Delegacia da Mulher e
do Tribunal de Justiça nas relações de violência de gênero.
- Ana Cristina Melo Santiago, Delegada da Delegacia Especial de Atendimento
à Mulher.
- Ben-Hur Viza, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios
(TJDFT).
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6. Termo de Cooperação
Termo de Cooperação entre a UnB (DAC/DIV) com o Tribunal de Justiça do
Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) com o objetivo de estabelecer um regime de
cooperação mutua visando à atuação em conjunto na divulgação e promoção da Lei nº
11.340, de 07 de agosto de 2006, Lei Maria da Penha.

7. Revista ParticipAção
Número específico e exclusivo sobre diversidade - com previsão para 2016.

8. Acolhimento individual e apoio psicopedagógico à comunidade
acadêmica
Acolhimento e encaminhamento de pessoas da comunidade universitária que se
encontram em situação de vulnerabilidade, de violência ou de qualquer outra forma de
opressão. O encaminhamento é realizado de acordo com as necessidades de cada
demanda. Em média, temos a capacidade de acolher 8 pessoas por dia.

9. Ouvidoria
Articulação com a Ouvidora Eurides Araujo, para resolução mais rápida no
encaminhamento e resolutividade dos processos.

10. Parceria com a Secretaria de Estado do Trabalho Desenvolvimento
Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos do DF,
(SEDESTMIDH).
Proposta de formalizar um convênio, não só pela igualdade racial, mas pensar a
diversidade como um todo. Trabalhar em rede e pensar em formação para professores.

11. Reunião com a Casa da Mulher Brasileira
Reunião para encaminhamento e acolhimento de mulheres vítimas de situações
de violência, que necessitem de apoio e atendimento psicológico ou jurídico.

12. Atendimentos de estudantes e servidoras com encaminhamento para a
Ouvidoria, DEAM e Defensoria Pública
- Envolvimento de alunos de graduação em violência contra a mulher
3

- Envolvimento de docentes em assédio sexual
- Envolvimento de alunos em casos de racismo e injúria racial
- Atendimento de alunas vítimas de assédio e violência e encaminhamentos para dentro
e fora da UnB

13. Mapeamento de ações
13.1. Formulação e divulgação de Formulário de Mapeamento de cursos,
disciplinas, pesquisas e extensão - O formulário dará subsídio ao mapeamento de todas
as atividades de ensino, pesquisa e extensão relacionadas às questões de gênero,
indígenas, negras e relativas à população LGBTT que vem sendo desenvolvidas na
Universidade de Brasília.
13.2. Identificação de pesquisadores que tratam de temas pertinentes à DIV:
gênero, racismo, LGBT e indígenas.
Esse levantamento tem o propósito de unir nossos esforços e agregar nossas
ações, para que possamos construir uma Universidade mais diversa e sem violência de
qualquer natureza voltado a essas populações.

14. Rodas de conversa e reuniões com estudantes
14.1. Roda de conversa no CAENF (Centro Acadêmico de Enfermagem) sobre
violência contra as mulheres e seus direitos.
14.2. Reunião com as representantes da Frente de Mulheres da UnB, para
discussão de estratégias de combate à violência.
14.3. Reuniões com o DCE sobre apoio a cartazes de combate à discriminação
racial, étnica, sexual e de gênero, e sobre encaminhamentos dos casos de violência na
UnB.

15. Apoio aos programas de pesquisa, ensino, extensão e assistência
estudantil que se vinculem diretamente ao sistema de cotas.
Projeto vinculado à coordenação das questões negras.

16. Curso sobre assédio
Discussão e formulação de curso sobre assédio sexual, a ser ministrado no
próximo semestre, com a participação das professas Ela Wiecko e Silvia Badim.

17. Comissão de Combate à LGBTfobia
Viabilização da execução do Programa de Combate à LGBTfobia na UnB, que
tem como objetivo combater o preconceito e, consequentemente, a violência contra
lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais.
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18. Cine DIVas
Exibição de filmes com a temática de gênero e posterior discussão sobre os
direitos das mulheres.
11/03/2016 - 4 meses, 3 semanas, 2 dias (aborto)
01/04/2016 - Flor do Deserto (racismo)
15/04/2016 - Transamerica (transexualidade)
06/05/2016 - As Hiper Mulheres (mulheres indígenas)
20/05/2016 - As Sufragistas (movimento feminista)
03/06/2016 - Terra Fria (mercado de trabalho/assédio sexual)
17/06/2016 - O Silêncio de Melinda (violência sexual)
01/07/2016 - Amor (velhice)

19. Animação sobre mito africano
O curta-metragem de animação "Órun Aiyé: a criança do mundo" foi exibido
pela primeira vez em Brasília, no dia 19 de maio, no Anfiteatro 10 do ICC Sul da
Universidade de Brasília. Dirigido por duas jovens baianas, Jamile Coelho e Cíntia
Maria, a obra reconta um mito africano protagonizado por Oxalá, sobre o surgimento da
vida. Após a exibição, as duas cineastas falaram sobre o processo de produção e
distribuição da obra, os elementos estéticos e a repercussão social que integra o
repertório do cinema negro no Brasil. A mesa também contou com a participação da
professora Drª Joelma Rodrigues, Coordenadora de Extensão do Centro de Estudos
Avançados Multidisciplinares - CEAM.

20. Acompanhamento de denúncias de violência
Com base nas Normas de Convivência, a Ouvidoria, a Comissão de Ética e a
Comissão Disciplinar da UnB.

21. Audiência Pública com a relatora da ONU para a questão indígena
Identificação e avaliação das principais questões atualmente enfrentadas pelo
povo indígenas, no contexto universitário com a relatora da ONU, Victoria TauliCorpuz.
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22. Realização de Roda de Conversa com o tema “Feminismo Negro e
Transfeminismo”,
Parceria com a Associação do Núcleo de Apoio e Valorização à Vida de
Travestis, Transexuais e Transgêneros do Distrito Federal e Entorno - ANAVTRANS,
o Instituto Brasileiro de Transmasculinidades - IBRAT, a SEDESTMIDH e o Centro de
Referencia especializado da Diversidade Sexual, étnico-racial e religiosa -CREAS da
Diversidade, com o objetivo de discutir questões relacionadas ao protagonismo negro e
da transexualidade nas questões feministas.

23. Conselho Comunitário de Segurança
Participação nas reuniões do Conselho Comunitário de Segurança, com a
presença da Secretária de Segurança Pública e Paz Social, Márcia de Alencar, de uma
representante da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, Sandra Melo, e da ONU
Mulheres.

24. Palestras
24.1. Semana da Saúde, Gênero e Sexualidade - SEGESEX: Precisamos falar
sobre gênero.
Abertura da Mesa: Silvia Badim, Coordenadora da Coordenação dos
Direitos da Mulher - Diretoria da Diversidade (DIV).
Tema: Universidade e Diversidade, problematização de gênero e
sexualidade no âmbito acadêmico.
24.2. "Lugar de Mulher é onde ela quiser", dia 10/06/2016, na Faculdade de
Tecnologia da UnB, com parceria do Projeto Meninas Velozes.
Palestrante: Silvia Badim, Coordenadora da Coordenação dos Direitos da
Mulher - Diretoria da Diversidade (DIV).

25. Participação em eventos
25.1. 28/06/2016 - Seminário “Lei do Feminicídio: Processo Histórico,
Aplicação e Desafios”, realizado pelo GT Feminicídio, em parceria com Universidade
de Brasília.
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26. Semana da Diversidade LGBT e II Parada do Orgulho LGBT da UnB
(20/06-23/06)
- 20/06/2016: desaBAPHO na FUP
- 21/06/2016: Mesa-redonda - Fundamentalismo religioso e retrocesso na agenda de
Direitos Sociais - LGBT, Mulheres, Negros e Indígenas
Roda de Conversa - Autoras do livro Notícias de Homofobia no Brasil
desaBAPHO na FGA
- 22/06/2016: Mesa-redonda - Estado Laico, Saúde e Garantias de direitos
Roda de Conversa - Família LGBT (Coletivo Mães pela Diversidade)
Cine Debate: "Eu (R)Existo": sobre o filme "Bichas"
- 23/06/2016: II Parada do Orgulho LGBT da UnB - Estado Laico e Democracia
desaBAPHO no Darcy
Oficina de Cartazes no Darcy
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Decanato de Assuntos Comunitários – DAC
Diretoria de Esporte Arte e Cultura - DEA

Ações da Diretoria de Esporte Arte e Cultura no Enfrentamento da
Violência

1. Segundas curtas, com o tema Direitos Humanos
Sessão de três curtas e bate-papo com atores, diretores e/ou produtores do
evento.
No dia 06/06 foram selecionados 3 curtas com a temática LGBT, com roda de
conversa com as Dragqueens Allice Bombom e Neill, Magno Assis, do curta Bibinha e
a equipe do curta Dani:
- Dani
- Eu Não Quero Voltar Sozinho
- Bibinha - a luta continua
Dia 20/06 o tema da vez foi os direitos das mulheres, com exibição dos seguintes
curtas:
- Nayelis
- Queria Tanto Ter Nascido Mulher
- Ocupar, Resistir, Produzir
Depois dos filmes, roda de conversa com a diretora do "Queria Ter Nascido
Mulher", Carol Lucena e com a professora da Faculdade de Comunicação (FAC),
pesquisadora em gênero e envelhecimento, Katia Belisario.
Dos dias 28 a 30 de junho teremos a 10ª Mostra Cinema e Direitos Humanos no
Mundo, simultaneamente nos 04 campi.
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