Universidade Federal de São Paulo
PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS

NOTA DE ESCLARECIMENTO
Em razão do recebimento da nota “CHEGA DE VIOLÊNCIA E DA CULTURA DO
ESTUPRO!’ assinada pelo Coletivo Dasminas, a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis
esclarece:
O repúdio à violência dentro ou fora da universidade é elemento que une as pautas
estudantis e as instâncias gestoras da Unifesp.
As medidas com base nos princípios da justiça restaurativa e na mediação de conflitos
afinam-se com os objetivos educativos de uma universidade socialmente referenciada.
Se, no sistema punitivo tradicional as relações de poder ficam concentradas no aparato
estatal e na judicialização das situações escolares, na mediação de conflitos a vítima,
acompanhada por um facilitador, estabelece pelo diálogo um plano de ação que
atenda as necessidades e garanta o direito de todos afetados, com esclarecimento e
atribuição de responsabilidades.
Tais princípios, em nossa universidade, estão em processo de consolidação e contam,
entre outras instâncias, com a Comissão Assessora para Ações Relativas à Conduta e
Direitos Estudantis, nomeada pelo Conselho de Assuntos Estudantis da Pró-reitoria de
Assuntos Estudantis (Prae). É uma Comissão aberta e paritária, que, até o momento,
não recebeu a indicação de todos os membros discentes.
A Prae reafirma sua convicção de que o diálogo entre pessoas ou grupos
representando diferentes posições perante as medidas a serem adotadas diante de
episódios de violência é caminho fecundo para combatê-la.
A Prae está disponível para receber as denúncias e proceder aos encaminhamentos
necessários, tanto os disciplinares, como socioeducativos e, inclusive, em conjunto
com os discentes interessados.
Reiteramos a importância da participação dos discentes no CAE e na Comissão
Assessora para Ações Relativas à Conduta e Direitos Estudantis .

Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis
São Paulo, 12 de setembro de 2013

Rua Sena Madureira, 1500 - 1º Andar - CEP 04021-001 - Vila Mariana - São Paulo - SP - Brasil
Telefone: (11) 3385-4102
C.C.: 001.017.000 - Home-page: prae.unifesp.br - E-mail: prae@unifesp.br

