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Introdução e Justificativa 

 

A Coordenação do Curso de Graduação em Filosofia da Universidade Federal 

de Uberlândia resolveu criar uma Comissão Permanente para tratar de questões 

femininas, especialmente aquelas relativas ao assédio e à violência contra a Mulher, em 

razão da necessidade de enfrentar o assédio sexual e violência contra mulheres e 

comunidade LGBTQIA+ recorrentes em todas as instâncias da sociedade civil. E isso 

porque sendo a Universidade uma instituição que recebe os sujeitos sociais oriundos 

dessas instâncias, também em seu interior é recorrente a existência destes fenômenos. 

Assim, a Coordenação, escutando relatos informais sobre situações 

incomodas para com as mulheres e entendendo que a violência contra a Mulher existe 

tanto na comunidade externa quanto interna à UFU, a Profa. Maria Socorro Militão 

(Presidente do Núcleo de Licenciatura e membro do Colegiado de Graduação) e o Prof. 

Fernando Martins (Coordenador do Curso de Filosofia), buscando agir de forma proativa 

propuseram a criação de uma Comissão Permanente para tratar especificamente das 

questões femininas dentro do Instituto de Filosofia. É nesse contexto que surge a 

Comissão da Mulher da Filosofia-UFU. 

A proposta surge objetivando oferecer uma formação da comunidade interna 

em relação às relações entre os sujeitos sociais que a compõem, antecipando-se a 

ocorrência destes fenômenos e visando proporcionar uma formação de nossos jovens e 

também de mulheres e homens, para enfrentar a violência contra as mulheres e o assédio 

moral não apenas dentro do Ifilo e da Universidade, mas também em todas as instâncias 

da sociedade civil onde estes fenômenos possam ocorrer. Neste aspecto, busca-se 



construir novas formas de relacionamentos, nova cultura: novas relações entre os sujeitos 

sociais, de modo que se privilegie o respeito à vontade individual, a dignidade, o bem-

estar, a autonomia feminina e a igualdade de direitos entre homens e mulheres, ao buscar 

erradicar a histórica cultura da violência e assédio contra as mulheres. 

Tendo isso em vista, os citados professor(as) submeteram a proposta de 

criação da Comissão ao Colegiado de Curso e após ampla discussão deliberou-se o 

seguinte: a) A criação de Comissão Permanente de Questões Femininas; b) Que a 

Comissão seja composta por nove membros, sendo seis mulheres e três homensdentre 

alunos(as), professores(as) e/ou técnicos(as) administrativos(as) do IFILO; c) Que a 

Profa. Maria Socorro Ramos Militão seja a presidente da comissão e a responsável por 

designara sua composição. 

É importante a formação de uma Comissão da Mulher da Filosofia-UFU, 

porque esta se constitui em uma instância a que toda a comunidade interna pode recorrer 

para tratar dos possíveis casos de violência contra a mulher e pessoas que sejam vítimas 

de violência sexual ou de gênero, constituindo-se, portanto, como uma canal de apoio e 

encaminhamento dos problemas à instâncias que podeacolher as vítimas e encaminhá-las 

a equipe multidisciplinar para o tratamento de possíveis danos físicos e psíquicos 

causados pelo  pelo(a) agressor(a). A comissão é igualmente relevante por se constituir 

como canal informativo que disponibiliza meios de busca de ajuda às pessoas agredidas 

e que não queiram se expor, preservando-se assim, o direito à vítima de querer manter-se 

no anonimato. Neste aspecto, ela mesma pode procurar ajuda ao acessar os meios 

disponibilizadospela Comissão em seu link, acessível às que não se propuserem a fazer 

denúncia formal. 

Essa questão não é de menor relevância; muito ao contrário, muitas pessoas 

têm vergonha, medo, receio de fazer denúncias formais, porque a denúncia pode gerais 

graves problemas familiares e sociais gerados pelo vínculo emocional ou hierárquico que 

a vítima possater com a(o) agressor(a), pelo medo de perseguição e mesmo de 

continuidade da violência após a denúncia. O receio de expor-se ou de denunciar, por 

meio de processo administrativo ou civil contra os assediadores, pode ocorrer também 

pelas dificuldades de acolhimento e por receio de colocar seus familiares (irmãos, pais, 

etc.) e cônjuges em risco, já que estes podem buscar resolver a questão por outras vias 

que não as legais e especializadas. Outrasnão denunciam por saberem que o assédio 

sexual é um fenômeno social considerado normal por muitas pessoas,de modo que se vê, 



costumeiramente, a denúncia da vítima com desconfiança, e ao colocar o relato em 

descrédito, contesta-se a veracidade dos fatos por ela relatado. 

Em muitos casos, vemos uma recorrente inversão do delito em relação ao 

sujeito que o pratica, de modo que, quem denuncia passa de vítima a agressora, assim, 

a(o) agredida(o) sofre pressão para desistir da denúncia e/ou processo contra o agressor, 

que é poupado, e a vítima arca sozinha com os prejuízos psicológicos e físicos, além da 

culpabilidade que a sociedade tenta lhe imputar. 

Assim, diante das inúmeras dificuldades de resolução destes problemas de 

assédio moral e violência contra a mulher e tendo em vista a prevenção e mesmo inibição 

destes problemas, os seus proponentes colocamcomo uma das principais ações da 

Comissão da Mulher da Filosofia-UFU – nome que foi dado a esta importante instância, 

na primeira Reunião Ordinária da Comissão -, o enfrentamento destas anomalias sociais, 

de modo efetivo e eficaz, por meio da promoção de eventos e ações que propiciem uma 

sólida formação à comunidade interna ao IFILO, a fim de educá-la, formá-la, para o 

estabelecimento de novas relações sociais, de modo a propiciar as condições para 

erradicar, de modo gradual e sólido, a violência contra as mulheres e os sujeitos de 

diferentes orientações sexuais. 

Submetida a proposta ao Colegiado de Graduação, aprovou-se, por 

unanimidade, a criação da Comissão da Mulher do Curso de Filosofia da UFU, em 

reunião realizada em 27 de maio de 2019, às 14:30h, conforme atesta a Ata da 3ª Reunião 

Ordinária do Colegiado de Curso de Graduação em Filosofia-UFU. 

 

 

Objetivo geral 

 

O objetivo da Comissão da Mulher é tratar os casos de assédio moral, 

violência contra a mulher e sujeitos de diferentes orientações sexuais que possam vir a 

sofrer violência de gênero e/ou em razão de sua orientação sexual. 

 

 

Objetivos Específicos 
 

-Receber e encaminhar àequipe multidisciplinar e/ou jurídica os casos de assédio sexual 

existentes no interior da comunidade do IFILO; 



 

-Promover eventos, cursos, palestras e outros, com vistas a formação política sobre 

feminismos e temáticas que contribuam para a formação de nova(os) mulheres e homens; 

 

-Apoiar eventos e ações que combatam a violência de gênero e contra a mulher, dentro e 

fora da Universidade e do IFILO, podendo a Comissão participar de ações conjuntas com 

instâncias internas e externas à UFU e em níveis locais, regionais, nacionais ou 

internacionais. 

 

 

Ações Realizadas (2019) pela comissão ou em parceria 

 

Imediatamente após a criação da Comissão da Mulher, nasceu, dentro do Centro 

Acadêmico da Filosofia, o Coletivo FilôMinas, que é o coletivo de aluna(os) da Filosofia 

surgido para que o(as) discentes tratem dos problemas femininos, encaminhem casos de 

violência contra a mulheres e comunidades LGBTQI+ às instâncias de acolhimento ou 

que possam auxiliar nestes encaminhamentos, como é o caso da Comissão da Mulher. 

Ademais, o FilôMinas tem autonomia, como instância do CAFIL, para produzir eventos 

e ações de formação e combate à violência contra a mulheres e pessoas de diferentes 

orientações sexuais. 

 

Ações realizadas (2019) 

 A Comissão da Mulher promoveu, com o apoio do ColetivoFilôMinas, as seguintes 

ações: 

-A Roda de Conversa: “Ainda precisamos conversar: assédio sexual”, com Alecilda Oliveira 

(Cientista Social), em 23/09/2019, no Auditório F do Bloco 5-O, Campus Santa Mônica-UFU; 

-A Roda de Conversa: “Relacionamento abusivo e masculinidade tóxica”, com Cláudia Guerra 

(SOS Mulher), em 29/10/2019, no Auditório 3C, Campus Santa Mônica-UFU; 



-A Roda de Conversa: “Ainda precisamos conversar: assédio sexual a relacionamento abusivo”, 

com Neiva Flávia de Oliveira (FADIR-ESAJUP), em 28/11/2019, no Bloco 1U, sala 106, Campus 

Santa Mônica-UFU; 

 

Apoio: Coletivo FilôMinas; IFILO; COCFI; PROEXC, UFU. 

 

Conforme folders de divulgação 

 

Ações Realizadas (2020) pela comissão em parceria 

 

Curso de Formação 

1) “Curso de Formação Política: Feminismos para construção da autonomia” 

 

Promoção: 
Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres de Uberlândia 

Comissão da Mulher da Filosofia-UFU 

Central de Movimentos Populares – Regional Triângulo Mineiro 
 

De 16 de julho a 17 de setembro/2020, as terças e quintas-feiras, das 19:30 às 21h, com 

duraçãototal de 30h, com um total de 825 inscritos em nível nacional. Transmitido pelas 

plataformaMeet e Youtube, simultaneamente. Conforme programação disponível no link. 

 

 

2) Evento 

Aula Master do Curso de Formação Política: Feminismos para Construção da 

Autonomia 

 

Tema: “Do lugar de fala à fala desde um outro lugar: ideias para adiantar o fim de um 

mundo”, por Sueli Rolnik 

 

Quando? 8 de outubro de 2020, no youtube, na página da Central de Movimentos 

Populares – Regional Triangulo Mineiro. 

 

Promoção: 
Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres de Uberlândia 

Comissão da Mulher da Filosofia-UFU 

Central de Movimentos Populares – Regional Triângulo Mineiro 

 

Apoio: Defensoria Pública de Uberlândia; NEGUEM-UFU, PROEXC, IFILO, UFU. 


