ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE DIVERSIDADE
AGOSTO/2018
No dia 7 de agosto de 2018 teve início, às 9h20, 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, a
aluna Helena Queiroz e a representante dos funcionários Cecília Barreto de Almeida.
Foram tratados os seguintes assuntos:








Boas-vindas aos novos membros:
o Foram dadas as boas-vindas à Cecília e feito um breve relato sobre os assuntos
a serem discutidos.
Revisão do Código de Ética:
o O Prof. Wanderlei fez contato com os alunos, e informará o comitê sobre o
andamento da revisão do Código.
Sala de amamentação e ordenha:
o A Profa. Catarina está finalizando um relatório detalhado com a regulamentação
sobre o tema, o qual será encaminhado para apreciação da Diretoria e divulgado
no site do Comitê em breve. Informaremos a comunidade acadêmica por e-mail
sobre a inclusão de novos conteúdos.
o Agendaremos uma reunião com as professoras solicitantes antes de fecharmos
o relatório.
Novo texto da Circular Interna:
o Aprovamos as alterações propostas pelo Prof. Thiago e que serão
encaminhadas para a Diretoria com a indicação de novos membros para o
Comitê (membro externo e representante de funcionários: Mafoane Odara,
Coordenadora de Projetos de Enfrentamento da Violência contra Mulheres do
Instituto Avon como integrante externa e Cecília Barreto de Almeida do GVLaw
como representante dos funcionários)
o Foi aprovado designar Prof. Thiago Amparo como secretário-executivo do
Comitê.
o Melhor detalhamento das funções do comitê:
 Apresentar propostas de políticas ou atividades voltadas a promover a
diversidade e o pluralismo no âmbito acadêmico;
 Promover o diálogo, sensibilização e medidas de prevenção junto aos
corpos discente, docente e de funcionários, assim como as respectivas
representações, sobre questões relacionadas ao seu âmbito de
atuação;
 Organizar eventos e outras atividades para a promoção da diversidade
na FGV Direito SP e comunidade externa;
 Servir de espaço de escuta para alunos, professores e funcionários da
FGV Direito SP sobre questões de diversidade, inclusive fazendo uso de
mediação, conciliação, justiça restaurativa e outros métodos quando
cabíveis;
 Receber informações e demandas oriundas de qualquer membro de
nossa comunidade acadêmica com relação a políticas ou atividades
para promoção da diversidade, bem como apresentar publicamente à
Diretoria sugestões de encaminhamento a essas demandas.





Contribuir no diálogo sobre diversidade com as demais unidades da
FGV.

Violência contra a Mulher:
o

o
o
o

Em reunião realizada no dia 6/8, com o Pró-Saúde e demais envolvidos, foi
fechado o texto do folheto informativo sobre violência contra mulheres,
decidiu-se por fazer uma abordagem interseccional, incluindo a questão do
racismo e violência contra mulheres negras.
Será feito encaminhamento aos coletivos para apreciação e finalização do
folheto.
Nova reunião será realizada no dia 13/8, para para uma mobilização para
criação de uma política mais ampla, de sensibilização e procedimentalização.
Foi sugerido que organizássemos um encontro, na segunda semana de outubro,
que abordasse temáticas como representação de mulheres na política, rede de
atendimento em casos de violência, feminismo e outros. Secretaria verificará
disponibilidade de espaço.

