ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE DIVERSIDADE

No dia 11 de setembro 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, Profª Catarina Barbieri, a aluna Helena Queiroz, a aluna Adriana Gregorut, a
representante dos funcionários Cecília Barreto de Almeida. O prof. Wanderley
Fernandes participou por vídeo. Tivemos também a presença de alunas representantes
dos bolsistas.
Foram tratados os seguintes assuntos:





Apoio aos bolsistas:
o Foram abordadas pelas alunas as seguintes questões:
 Falta de oportunidades em relação a outros aspectos da vida
acadêmica;
 Barreira da língua inglesa;
 Necessidade de serem ouvidos pela instituição e pelos outros
alunos;
 Necessidade de apoio para o curso de TOEFL;
 Revisão dos atuais valores de bolsas para auxílio a intercâmbios;
 Institucionalização das questões/informações;
 Continuidade das bolsas;
o O Comitê verificará as seguintes questões:
 Levantamento do perfil dos bolsistas e fontes de financiamento;
 Contato com todos os envolvidos (Endowment, etc);
 Ver com a Direção a possibilidade de revisão dos valores das
bolsas para atividades externas (intercâmbios e etc.);
 Possibilidade de parcerias externas (apadrinhamentos);
 Ver modelo de bolsas de outras instituições e as contrapartidas;
 Pensar mais estruturadamente na semana de acolhimento aos
calouros;
 Pensar na integração e provocar os alunos a pensar no lugar que
ocupam no mundo.
 Os alunos bolsistas trarão suas prioridades para debatermos na
próxima reunião do Comitê.
Revisão do Código de Ética:
o Foi incluída a sugestão dos alunos para que a mediação de conflito seja
feita pelo Comitê de acordo com a vontade dos envolvidos.
o O texto deverá ser encaminhado para a apreciação diretoria e depois
aberto para discussão para toda a comunidade acadêmica.
o Está pré-agendada uma reunião com alunos da Graduação e Mestrados
no dia 17/10 para que possam opinar.









Orçamento para o Comitê de Diversidade:
o Agendar reunião com a Diretoria para criar uma Coordenadoria de
Diversidade, como parte da Coordenadoria Institucional;
o Solicitar verba para:
 Apoio administrativo;
 Realização de pelo menos 2 eventos ao ano;
 Realização de 2 pesquisas por ano;
 Impressão / divulgação.
Convite para evento sobre diversidade e gênero em outubro:
o Alinhar com o CA e Coletivo Anita Malfatti, pois estão programando
evento com a mesma temática.
Caso sobre as provas marcadas em feriado religioso judaico:
o A instituição fez um acordo com o aluno e efetuou uma alteração no
Regulamento, explicitando que a prova de segunda chamada não seria
cobrada por motivo de feriado religioso.
Sala de amamentação e ordenha:
o A professora Catarina finalizou um relatório detalhado com a
regulamentação sobre o tema, o qual será encaminhado para apreciação
da Diretoria e divulgado no site do Comitê. Informaremos a comunidade
acadêmica por e-mail sobre a inclusão de novos conteúdos.
o Foi mencionada a necessidade de instalação de tomadas 110 e 220v, de
um freezer ou geladeira com congelador e um trocador para bebês.

