ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE DIVERSIDADE
NOVEMBRO/2018

No dia 26 de novembro de 2018 teve início, às 9h40, no 10º andar, sala 1003, reunião do Comitê
de Diversidade, na sede da Direito SP, situada na Rua Rocha, 233. Estiveram presentes na
reunião: Profª Maria Cecília Asperti, Prof. Thiago de Souza Amparo, Profª Catarina Barbieri, a
representante dos alunos Helena Queiroz, a representante dos funcionários Cecília Barreto de
Almeida, além da integrante externa do Comitê Mafoane Odara. A discussão sobre Censo contou
com a participação da funcionária Rosana Fernandes.
Foram tratados os seguintes assuntos:














Sala de amamentação: enviar à diretoria perguntando se a sala ficará pronta até
abril/2019, em razão das novas lactantes voltando de licença. O espaço de ambulatório
poderia ser utilizado enquanto a reforma não for feita.
Oficina sobre implementação de políticas de gênero:
o Preparação:
 Call para oficina: 25 de janeiro de 2019
 Reunião do Comitê: 3ª. fevereiro
o Momento 1: Oficina com professoras, funcionárias e alunas com metodologia
participativa (responsável: equipe Pacto pela Democracia)
 Preparar documento com políticas levantadas no SIP e propostas de
implementação com obstáculos institucionais e responsáveis + casos
sobre gênero decididos pelo Comitê + dados de contratação de
professores(as) em tempo parcial e integral (responsável: Thiago
Amparo).
o Momento 2: reunião com coordenadores e diretoria
o Momento 3: reunião com professores e professoras
Recepção dos calouros: 14/15 de fevereiro
o atividade de empatia coordenada com Roberto, Cássia e Marina (responsável:
Cecília Barreto)
o palestra com representantes do mercado jurídico: Lívia de Castro (ex-cursinho
da FGV) + MFriendly (Rafhael) + DRaízes (Robson) + Avon (Mafoane)
Comunicação do Comitê com a comunidade acadêmica (responsável: Catarina e
Thiago)
o Preparar Poster para as salas + folder para os alunos calouros
o Relatório atualizado.
Código de Conduta:
o Diretoria informou que dará um okay final no Código no começo de dezembro.
Sensibilização de funcionárixs terceirizadxs sobre questões de diversidade (atividade
de empatia, apresentar Comitê, básico sobre diversidade da perspectiva de cuidado e
regras institucionais com muitos exemplos). Responsáveis: Thiago, Maria Cecília e
Cecília Barreto:
o Preparação: Adriana Ancona e depois gestores chaves.
o Organizar com seguranças, manutenção, recepção e Sodexo
Sensibilização no FGV Law (alunos, professores e monitores): expor sobre diversidade
e políticas institucionais (1 slide + folder) para as aulas inaugurais. Responsáveis:
Inclusão de campo de feedback posterior a ser preenchido por parte do(a) professor(a)
no formulário de avaliação.

