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1. Introdução 

 

Temos a honra em apresentar o presente relatório à comunidade universitária. 

Ele é parte do processo de mobilização de um coletivo de mulheres da Universidade 

Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa), formado pelo Centro de Referência em Direitos 

Humanos do Semiárido (CRDH), pela Coordenação de Ação Afirmativa, Diversidade e 

Inclusão Social (CAADIS), pelo Diretório Central de Estudantes (DCE), o Centro 

Acadêmico Marcos Dionísio (CAMAD), o Juizado Especial de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher e professoras, servidoras e discentes, organizado para 

construir a intervenção referente ao dia 08 de março, deste ano de 2018, na instituição. 

Os referidos grupos, instituições e sujeitas reuniram-se, ao longo de dois meses, para 

discutir a principais questões que tocam as mulheres no espaço da universidade e, numa 

importante troca de experiências, construíram a Jornada do dia 08 de Março na Ufersa 

(Dia Internacional das Mulheres). Entre os dias 05 a 09/03 foram realizadas atividades 

formativas, de pesquisa e mobilização. 

A Jornada do dia 08 de Março na Ufersa se insere em uma programação mais 

ampla de mobilização das mulheres na cidade de Mossoró/RN e dialoga com a pauta 

geral do Dia Internacional das Mulheres, que, no mundo todo, e particularmente na 

América Latina, tem sido marcado por lutas e manifestações contra todas as formas de 

desigualdade e exploração, vivenciadas nos âmbitos doméstico público. 

Esse espírito de luta por direitos é, mais do que nunca, necessário e mobiliza as 

mulheres, em seus mais diversos espaços, a identificarem e combaterem as violações à 

sua condição de dignidade. Esta foi a pretensão primordial do coletivo organizador da 

Jornada, ao realizar a pesquisa “O que querem as mulheres? Condições e expectativas 

da vivência das mulheres na Ufersa”, voltada a compreender a situação das mulheres 

em nossa universidade, abordando as discriminações, violações e desafios à 

implementação de direitos que porventura se perpetuem na instituição.  

O estudo é bastante oportuno, na medida em que deu um importante passo para 

desvelar do processo de reprodução das estruturas sociais de exploração e opressão das 

mulheres em nosso espaço universitário. O instrumento fundamental da pesquisa foi o 

questionário construído pelo coletivo, que foi estruturado em duas partes. A primeira 

teve o intuito de conhecer a realidade das mulheres que compõem a instituição, com o 

objetivo de identificar seu perfil socioeconômico, sua identidade racial, sua sexualidade 
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e identidade de gênero, dentre outras questões. A segunda parte teve como foco a 

compreensão sobre as condições de permanência, a existência de tratamento desigual, 

discriminação e ocorrência de violências no espaço acadêmico. 

O universo da pesquisa foram as mulheres da Ufersa, nos quatro campi, que, ao 

todo, somam 4159 (3663 estudantes, 228 servidoras e 268 professoras). O questionário 

foi encaminhado a todas elas através de e-mails, remetidos pela PROGRAD, Caadis e 

pela rede Interdocentes, para estudantes, servidoras técnicas-administrativas e 

professoras, respectivamente. O período de disponibilidade para respostas foi de 08 a 21 

de fevereiro de 2018. 

Obtivemos 531 (quinhentas e trinta e uma) respostas, das quais 396 (trezentas e 

noventa e seis) discentes, 75 (setenta e cinco) docentes e 66 (sessenta e seis) técnicas-

administrativas. As respostas também contemplaram os quatro campi da Ufersa, 

obtendo-se o retorno de 423 (quatrocentas e vinte e três) mulheres vinculadas ao 

campus de Mossoró, 35 (trinta e cinco) ao campus de Caraúbas, 43 (quarenta e três) ao 

campus de Pau dos Ferros e 30 (trinta) ao campus de Angicos. 

  

2. Fundamentação Teórica 

 

A construção da pesquisa partiu da compreensão de que, na sociedade brasileira, 

patriarcal, capitalista e racista, o ambiente, a linguagem e as práticas educativas 

expressam e reforçam as opressões das relações de gênero e raça  nos espaços formais e 

nos aprendizados que se repassam desde a infância. 

Um dos sustentáculos para a desigualdade entre homens e mulheres é a educação 

sexista, essa que é reproduzida diariamente em diversos âmbitos da vida. Podemos 

perceber inúmeros métodos utilizados para fortalecer, sob o argumento do determinismo 

biológico, a desigualdade e o sistema de opressão e exploração das mulheres. Justifica-

se, por meio de tal argumento, a separação das habilidades, escolhas, qualificação, 

postura, brinquedos, entre outros elementos, além de estabelecer diferenças entre 

espaços que cada um deve ocupar, na falsa separação das relações nos espaços públicos 

e privados, como se ambos não estivessem interligados a uma mesma dinâmica. 

 

As funções da escola estão diretamente ordenadas com o meio social. Sendo 
assim, docentes, funcionários(as) e estudantes são influenciados(as) pela 
busca de se manter dentro da suposta “normalidade”, não permitindo 
“desvios” com relação ao padrão conservador de gênero e sexualidade para 
homens e mulheres. Dessa maneira, as discussões que envolvem o contexto 
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em questão, são embebidos de preconceito, intolerância e conceitos 
difundidos e naturalizados no senso comum. (FREIRE e CISNE, 2015 p.8). 

 

As práticas educativas presentes em qualquer sociedade expressam não somente 

o tempo histórico e contexto social em que se desenvolvem, mas também as ideias 

dominantes de determinado período. Ideias estas que, ao longo da história cotidiana e 

oficial, excluíram mulheres e população negra como sujeitos dos seus próprios 

processos educativos, impondo-lhes uma cultura externa, que orienta todas as relações 

sociais, desde o âmbito doméstico à esfera das políticas públicas. De acordo com Orso, 

Gonçalves e Mattos, “[...] educação não é algo neutro, ela reflete e é marcada pelas lutas 

travadas nas disputas pela sobrevivência em sociedade.” 

(ORSO;GONÇALVES;MATTOS,2013, p.8), com o que concordamos. 

Dessa forma, expressa-se que, assim como ocorre, de forma geral, com o 

conjunto das instituições educacionais, a tendência do espaço da Ufersa também será 

reproduzir  as relações presentes na sociedade, que, por sua vez, perpetra, de forma 

arraigada, práticas de discriminação e violências direcionadas às mulheres.Tal 

pressuposto conduziu-nos, na pesquisa, a construir mecanismos para revelar as formas 

pelas quais as estruturas sociais de opressão e exploração expressam-se na universidade, 

cujos resultados descrevemos a seguir. 

 

3. Resultados da Pesquisa 

 

O questionário de pesquisa obteve 531 (quinhentas e trinta e uma) respostas de 

mulheres da instituição. Dentre as respostas, 396 (trezentas e noventa e seis) se 

declararam discentes, 75 (setenta e cinco) docentes e 66 (sessenta e seis) técnicas-

administrativas. As respostas também contemplaram os quatro campi da UFERSA, 

obtendo-se 423 (quatrocentas e vinte e três) respostas de mulheres vinculadas ao 

campus de Mossoró, 35 (trinta e cinco) ao campus de Caraúbas, 43 (quarenta e três) ao 

campus de Pau dos Ferros e 30 (trinta) ao campus de Angicos. 

Atualmente, de acordo com a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEPE), a 

instituição possui 693 (seiscentos e noventa e três) docentes ativos no seu quadro, deste 

total, 268 (duzentas e sessenta e oito) são mulheres. Se observarmos a composição do 

quadro docente, notaremos a discrepância na sua composição, uma vez que os homens 

representam 61,3% (sessenta e um vírgula três por cento) do seu corpo docente, ao 

passo que as mulheres representam apenas 38,7% (trinta e oito vírgula sete por cento). 
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A pesquisa alcançou, por sua vez, a opinião de 27,9% (vinte e sete vírgula nove por 

cento) das docentes mulheres.  

Quanto aos/as técnicos/as administrativos/as, a Ufersa é composta por 556 

(quinhentos e cinqüenta e seis) servidores(as) efetivos(as), sendo deste total 328 

(trezentos e vinte e oito) homens e 228 (duzentos e vinte e oito) servidoras mulheres. 

Assim, 58,9% (cinqüenta e oito vírgula nove por cento) dos servidores da instituição são 

homens, ao passo que as mulheres representam 41% (quarenta e um por cento) do 

quadro de servidores da instituição. Dentre elas, a pesquisa teve um alcance de 28,9% 

(vinte e oito vírgula nove).  

Quanto ao corpo discente da instituição, segundo a Pró-Reitoria de Graduação 

(PROGRAD), o número total de estudantes é de 9.603 (nove mil seiscentos e três). 

Dentre eles, 5.940 (cinco mil novecentos e quarenta) são homens e apenas 3663 (três 

mil seiscentos e sessenta e três) são mulheres. A discrepância entre os gêneros é grande, 

uma vez que 61,8% (sessenta e um vírgula oito por cento) são homens, ao passo de que 

as mulheres representam apenas 38,1% (trinta e oito vírgula um por cento), o que aponta 

que as mulheres ainda acessam de forma reduzida o ensino superior na nossa região. 

Nossa pesquisa alcançou dentro do universo feminino estudantil o percentual de 10,8% 

(dez vírgula oito por cento).   

Conforme já afirmamos, a primeira parte da pesquisa foi voltada para conhecer o 

perfil das mulheres que compõem a instituição, ao passo que a segunda teve o foco nas 

situações de desigualdade e violência, conforme apresentaremos abaixo.   

 

3.1. Conhecendo o perfil das mulheres da UFERSA 

 

Dentre as mulheres que responderam à pesquisa, 19,8% (dezenove vírgula oito 

por cento) tem idades entre 16 a 20 anos, 50,5% (cinqüenta vírgula cinco por cento) 

estão na faixa etária de 21 a 30 anos, seguido de 20,3% na faixa etária de 31 a 40 anos. 

7,5% (sete vírgula cinco por cento) das mulheres possuem idades entre 41 e 50 anos e, 

apenas 1,7% (um vírgula sete por cento) delas estão inseridas na faixa etária de 51 a 60 

anos. Pode-se concluir, a partir dos dados, que a maioria das mulheres da instituição são 

jovens.  

No tocante à autodeclaração racial, 43,9% (quarenta e três vírgula nove por 

cento) das mulheres se reconheceram brancas, 43,3% (quarenta e três vírgula três por 

cento) se identificaram como pardas, 8,9% (oito vírgula nove por cento) como pretas e 
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3,6% (três vírgula seis por cento) como amarelas. Pode-se concluir que 52,2% 

(cinqüenta e dois vírgula dois por cento) das mulheres são negras (de acordo com a 

classificação adotada pelo IBGE, compreendem-se no universo negras, as pretas e as 

pardas), o que indica a necessidade de um olhar diferenciado da instituição para a 

questão racial.   

Quanto à identidade de gênero, 99,6% (noventa e nove vírgula seis por cento) 

são mulheres cisgênero, ao passo que 0,4% (zero vírgula quatro por cento) são mulheres 

transgênero (duas mulheres trans responderam ao questionário). Apesar do número 

reduzido de mulheres trans na instituição, sua presença indica a necessidade de que 

sejam pensadas políticas de atenção específica a esse público, em especial, no combate 

ao preconceito e à discriminação, grandes entraves a sua permanência e continuidade 

acadêmica. No que diz respeito à sexualidade, 86,1% (oitenta e seis vírgula um por 

cento) das mulheres se declararam heterossexuais, 8,5% (oito vírgula cinco) bissexuais, 

3,8% lésbicas. A diversidade nas expressões de sexualidade é significativa, o que 

demanda da instituição sensibilidade em promover um ambiente acadêmico não 

discriminatório e inclusivo.  

Quanto à maternidade, a pesquisa constatou que dentre o universo de mulheres 

que responderam ao questionário, 24,3% (vinte e quatro vírgula três por cento) delas são 

mães. Deste percentual, 14,3% (catorze vírgula três) possuem apenas um filho, ao passo 

de 10% (dez por cento) possuem de dois a quatro filhos. O número de mulheres mães 

também é expressivo e deve ser melhor avaliado pela instituição para que as condições 

de permanência estudantil e de boas condições de trabalho sejam ofertadas as alunas, 

servidoras e professoras nesta situação.  

 

3.2. Compreendo o contexto das mulheres na Ufersa 

 

Nessa passagem, a pesquisa buscou compreender qual o ambiente e o contexto 

social no qual convivem as mulheres da Ufersa, tentando identificar a ocorrência de 

tratamento desigual, bem como verificar a ocorrência de situações de violência, tais 

como assédio sexual e moral. Também se pretendeu avaliar o sentimento de segurança 

dos campi.   

Quando questionadas se consideram que há tratamento diferenciado entre 

homens e mulheres na instituição, 56,3% (cinqüenta e três vírgula três por cento) das 

mulheres responderam afirmativamente. Para 66,6% (sessenta e seis vírgula seis por 
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cento) delas, tal desigualdade se manifesta a partir de piadas e brincadeiras de cunho 

sexista. 37,3% (trinta e sete vírgula 3% por cento) entendem que sua principal 

ocorrência é através do assédio moral (intimidação, ameaça e grosserias), ao passo que 

30,2% (trinta vírgula dois por cento) marcaram a opção do assédio sexual (abordagens 

inapropriadas com a finalidade de obter vantagem sexual, insistência nessa abordagem, 

toques inapropriados, etc.). 64,9% (sessenta e quatro vírgula nove por cento) indicam a 

ocorrência de comentários pejorativos sobre as mulheres, ao passo que 38% (trinta e 

oito por cento) testemunham a prática de tratamento grosseiro e autoritário. 21,8% 

(vinte e um vírgula oito) marcaram a opção outros.   

Consideramos preocupante o número de mulheres que marcaram a opção de 

assédio sexual (93 respostas) e assédio moral (115 respostas), uma vez que tais formas 

de violência são bastante sérias e tem consequências nefastas na vida das mulheres, 

sejam elas estudantes, professoras ou servidoras. Por outro lado, o número também 

expressivo de respostas assinalando as opções de piadas sexistas (205 respostas), 

comentários pejorativos (200 respostas)1 e tratamento grosseiro/autoritário (117) gera 

em nós uma forte preocupação, posto que isso contribui para a criação de um ambiente 

acadêmico hostil, insalubre e desestimulante para a permanência das mulheres. 

Considerando-se especificamente as estudantes, temos que tais atitudes podem afetar 

seu processo de aprendizagem e desempenho acadêmico.   

Quando questionadas sobre os espaços onde as ações discriminatórias 

acontecem, para 60,9% (sessenta vírgula nove por cento) das mulheres a sala de aula é o 

principal local de suas ocorrências (187 respostas); 57,3% (cinqüenta e sete vírgula três 

por cento) indicam os espaços de convivência (176 respostas), 33,2% (trinta e três 

vírgula dois por cento) o espaço administrativo (102 respostas), 16,9% (dezesseis 

vírgula nove por cento) os espaços de representação (52 respostas) e 16% (dezesseis por 

cento) o restaurante universitário (49 respostas). A opção outros foi marcada por 22,8% 

(vinte e dois vírgula oito por cento). 

Neste ponto, preocupa-nos, sobretudo, o indicativo da sala de aula como 

principal local da ocorrência de tratamento diferenciado e desigual. Com esse número, 
                                                           
1 Faz-se importante observar que tais situações são, muitas vezes, consideradas como brincadeiras e 
“elogios”. Configuram-se como discriminatórias à medida que abordam de maneira pejorativa o papel e 
potencialidades das mulheres na sociedade, referente às suas capacidades. Problema encontrado 
principalmente nos cursos onde há predominância masculina e que historicamente foram construídos 
como um não espaço das mulheres. Mesmo quando a fala não se direciona diretamente às mulheres que a 
estão escutando, a analogia a sua condição de mulher faz com que ela se sinta em situação de 
discriminação.  
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podemos compreender que as principais atingidas por um tratamento diferenciado são 

as estudantes, o que pode indicar um forte impacto no seu processo de aprendizagem, 

dado que tradicionalmente ela é o ambiente ao qual mais horas do processo educacional 

são dedicadas. O número também expressivo de marcações na opção espaço 

administrativo também aponta para um ambiente psicologicamente insalubre de 

trabalho para as servidoras.   

Quando questionadas se já passaram pessoalmente por uma situação 

discriminatória ou foram vítimas de um tratamento diferenciado, 64,2% (sessenta e 

quatro vírgula dois por cento) das mulheres afirmaram que não (341 respostas), ao 

passo que 35,8% (trinta e cinco vírgula oito por cento) marcaram que sim (190 

respostas). Tais respostas se complementam com outro questionamento realizado, qual 

seja, se já presenciaram a ocorrência de tais atitudes com outras mulheres, ao que a 

50,7% (cinqüenta vírgula sete por cento) responderam negativamente (269 respostas), 

em oposição a 49,3% que responderam afirmativamente (262 respostas).   

Os dados acima indicam que há uma forte presença de práticas discriminatórias 

na Ufersa. A discriminação e o tratamento desigual também são consideradas formas de 

violência contra mulher e afetam seu rendimento no trabalho, na aprendizagem e no 

desenvolvimento de suas potencialidades. Por esta razão, compreendemos que a 

instituição deve se esforçar em promover um ambiente mais inclusivo, alinhado com os 

preceitos dos direitos fundamentais das mulheres.  

As respostas com relação à ocorrência de assédio sexual na instituição são ainda 

mais preocupantes, uma vez que 21,3% (vinte e um vírgula três por cento) das mulheres 

afirmam ter sido vítimas desta violência (113 respostas afirmativas). A situação chama 

mais atenção quando são indicados os locais onde tal violência mais se manifesta: 

41,9% (quarenta e um vírgula nove por cento) apontam os corredores e espaços de 

convivência da universidade, 36,4% (trinta e seus vírgula quatro por cento) assinalam a 

sala de aula, 38,8 (trinta e oito vírgula oito por cento) revelam os meios de comunicação 

privados (whatsapp, email, telefone, etc.), 17,1% (dezessete vírgula um por cento) 

apontam a sala dos professores e 21,7% assinalam sua ocorrência também fora dos 

campis.  

Preocupam-nos, sobretudo, os dados com relação à denúncia de tal violência. 

98% (noventa e oito por cento) das mulheres que afirmam ter sofrido assédio sexual na 

instituição (113 respostas) não denunciaram a violência. 33,3% (trinta e três vírgula 

três) afirmam que não realizaram a denúncia porque não consideraram a situação séria o 
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bastante para tal encaminhamento, ao passo que 24,4% (vinte e quatro vírgula quatro 

por cento) assinalam que não confiam que a instituição tomará as providências 

necessárias. Outro ponto importante é o fato de que 17,8% (dezessete vírgula oito por 

cento) afirmam que não denunciaram por medo de sofrer algum tipo de represália ou 

perseguição e, apenas 7,4% (sete vírgula quatro) indicaram não conhecerem os órgãos 

responsáveis por encaminhar as denúncias desta natureza. Ainda neste tocante, das 

mulheres que assinalaram ter realizado denúncias dessa violência à Ufersa, 94,4% 

(noventa e quatro vírgula por cento) delas afirmaram que nenhuma providência foi 

tomada pela instituição. Na área de recomendações e sugestões, algumas mulheres 

indicaram a morosidade institucional em ofertar respostas as suas denúncias.   

Tais dados nos deixam bastante apreensivas, dada a seriedade da violência do 

assédio sexual. Indicam, sobretudo, a necessidade de adoção pela instituição de uma 

política de combate efetivo a ações desta natureza, que envolvem desde a abertura de 

procedimentos administrativos, até campanhas educativas de caráter permanente, que 

podem ser fortalecidas em eventos de formações temáticas específicas. Faz-se 

importante pontuar que as práticas de assédio sexual muitas vezes são naturalizadas e 

invisibilizadas, sendo esta uma das principais barreiras enfrentadas pelas vítimas. A 

constância de campanhas educativas pode contribuir para retirar tais formas de violência 

da invisibilidade e da naturalização. Em paralelo, é importante que a Universidade 

oferte serviços de atendimento psicológico a essas vítimas, posto que as mulheres que 

passam por situações como estas, sentem, muitas vezes, medo e vergonha em expô-las. 

Isso faz com que muitos casos de assédio moral e sexual não sejam denunciados.  

Aqui apontamos uma das insígnias do Movimento de Mulheres: “O silêncio é 

cúmplice da violência”. Dessa forma, a falta de ações que coíbam tais tipos de 

violência, bem como a demora em dar respostas efetivas às situações denunciadas 

podem provocar a sua continuidade e reprodução.  

Outro tema abordado na pesquisa foi a situação de segurança nos campis e como 

isto afeta a vida das mulheres. Explicitamos, a priori, que, para nós a segurança não é 

sinônimo de policiamento e sim, da existência de um ambiente no qual as mulheres não 

sintam medo com relação à sua integridade física e psicológica. Estabelecida esta 

ressalva, 23,2% (vinte e três vírgula dois por cento) das mulheres responderam que 

consideram os campis inseguros e 39,7% (trinta e nove vírgula sete por cento) os 

consideram seguro durante o dia e inseguro durante a noite. Apenas 23,3% (vinte e três 

vírgula três por cento) consideram os campis seguros.  
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As respostas assinalaram diversos fatores como provocadores da sensação de 

insegurança, dentre os quais problemas de iluminação (69,1%), a existência de locais 

ermos e não freqüentados (63,1%) e insegurança nos pontos de ônibus em frente à 

Ufersa (49,7%), utilizados por grande parte das estudantes. Quanto a esta última 

questão, a despeito de não ser de responsabilidade direta da instituição, entendemos ser 

possível que esta busque firmar parcerias com entes públicos locais para garantir 

espaços mais seguros. 27,1% (vinte e sete vírgula um por cento) das mulheres também 

responderam que se sentem inseguras pelo fato da ronda universitária ser composta 

exclusivamente por profissionais homens e 17,3% (dezessete vírgula três por cento) 

também marcaram a ausência de espaços de convivência como um elemento que 

fomenta a sensação de insegurança. 

Outra questão sensível e, muitas vezes, invisibilizada, é a condição das mães 

trabalhadoras e estudantes. O questionário apontou que 24,3% (vinte e quatro vírgula 

três por cento) das mulheres da Ufersa têm filhos. É característica em nossa sociedade a 

enorme responsabilização das mulheres com os cuidados dos filhos/as e, certamente, a 

Ufersa não passa imune aos efeitos desse formato das relações sociais. Professoras, 

estudantes e servidoras mães podem ter suas atividades comprometidas, caso faltem os 

instrumentos necessários à sua acolhida na instituição.  

As respostas ao questionário foram um tanto sintomáticas nesse sentido: 

indagadas sobre a necessidade de uma política universitária que garantisse a 

permanência e melhores condições de trabalho de professoras, servidoras e estudantes 

mães, 94,51% (noventa e quatro vírgula cinqüenta e um por cento) responderam ser 

necessário. Questionadas sobre os fatores que mais dificultam a vida das mulheres que 

são mães na Ufersa, 57,3% (cinqüenta e sete vírgula três) apontaram a ausência de 

creche, 67% (sessenta e sete por cento) mencionaram a ausência de um espaço 

adequado para o acolhimento de crianças e 51,4% (cinqüenta e um vírgula quatro) 

afirmaram como problema a falta de abertura dos demais membros da comunidade 

universitária para compreender a necessidade e responsabilidades da maternidade.  

A aproximação entre esses números, que apontam ausências muito 

significativas, leva-nos a enxergar a existência de uma demanda referente à condição 

das mães da Ufersa, que também precisa ser considerada na elaboração de uma política 

universitária assistencial, que pode passar pela oferta do serviço de creche, a criação de 

espaços que permitam o acolhimento de crianças, bem como por processos educativos 

junto ao corpo universitário. 
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Alguns elementos sobre a situação das estudantes residentes na vila feminina 

também foram aferidos. Entre as entrevistadas moradoras da vila, 38% (trinta e oito por 

cento) consideram que a estrutura é boa ou ótima e 47,4% (quarenta e sete vírgula sete 

por cento) a avaliam como regular, o que indica um bom nível de satisfação das usuárias 

com as dependências da residência. No entanto, quando solicitadas a marcarem o que 

elas gostariam que melhorasse na estrutura da vila feminina, 26,2% (vinte e seis vírgula 

dois por cento) apontaram maior iluminação, 19% (dezenove por cento) consideraram 

como importante o aumento de vagas e 25,4% (vinte e cinco vírgula quatro por cento) 

demandaram mais atividades de esporte, lazer e convivência para as residentes.   

Quanto à percepção de segurança das residentes, apenas 3,5% (três vírgula cinco 

por cento) consideram o ambiente da vila acadêmica muito seguro e 24,5% (vinte e 

quatro vírgula cinco por cento) o consideram seguro. Para 21% (vinte e um por cento) 

das residentes, a vila é segura durante o dia e insegura durante a noite e, na percepção 

de 50,9% (cinqüenta vírgula nove por cento) o ambiente é inseguro em ambos os turnos. 

 

4. O que querem as mulheres da Ufersa 

 

 As mulheres que responderam ao questionário compreendem que as seguintes 

medidas são adequadas para combater a realidade acima constatada. 63,3% (sessenta e 

três vírgula três por cento) consideram haver necessidade de uma política universitária 

específica que combata à discriminação e a prática de violência contra as mulheres; 

54,4% (cinqüenta e quatro vírgula quatro por cento) compreendem ser importante um 

processo de educação permanente voltado à comunidade acadêmica sobre os direitos 

das mulheres; 55,2% (cinqüenta e cinco vírgula dois por cento) consideram ser 

importante a ampliação da divulgação sobre as instâncias competentes para receber e 

averiguar denúncias; 48,6% (quarenta e oito vírgula seis por cento) entendem a 

necessidade de informar às próprias mulheres os seus direitos.   

 

5. Recomendações  

 
De toda a experiência adquirida pelo coletivo durante a Jornada do dia 08 de 

Março da Ufersa, especialmente ante os resultados da pesquisa que apresentamos, para 

que as condições de permanência das mulheres na instituição sejam melhoradas, 

recomendamos à administração superior: 
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1. Que seja adotada uma política educacional permanente, para conscientização sobre os 

direitos das mulheres e fomento de uma cultura de respeito junto a toda a comunidade 

universitária (discentes, docentes e servidores). 

2. Fortalecimento na instituição dos serviços psicossociais de atendimento a mulheres 

vítimas de condutas violadoras. 

3. Fortalecimento das instâncias competentes para o recebimento de reclamações e 

denúncias sobre condutas violadoras dos direitos das mulheres, como a Ouvidoria, 

aliada à efetividade de medidas que responsabilizem os autores de atos violadores.  

4. Reestruturação da Comissão de Práticas Excludentes como apoio ao trabalho da 

ouvidoria, bem como para a criação de campanhas de combate à discriminação de 

gênero no ambiente universitário.  

5. Implementação de melhorias na iluminação dos campi, bem como criação e 

ampliação de espaços de convivência e diversificação dos profissionais da ronda 

universitária. 

6. Uma escuta mais detalhada das demandas das moradoras da vila sobre segurança e 

implementação de atividade de esporte e lazer. 

7. Desenvolvimento de uma política de assistência e suporte às mulheres mães da 

instituição.  

 

 Por todas as razões acima apresentadas, encaminhamos este documento ao 

Magnífico Reitor José de Arimatea de Matos e a toda a administração superior, com o 

desejo de fomentar melhorias nas condições de convivência das mulheres na UFERSA. 

Colocamo-nos à disposição para quaisquer dúvidas e esclarecimentos e manifestamos 

nosso empenho e desejo em construir uma universidade mais igualitária para todas as 

mulheres.  

 

 Mossoró, 09 de março de 2018 

 

 

Centro de Referência em Direitos Humanos 

Coordenação de Ações Afirmativas, Diversidade e Inclusão Social 

Diretório Central de Estudantes 

Centro Acadêmico Marcos Dionísio 
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Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher – Comarca de 

Mossoró-RN 

Professoras, servidoras e discentes da UFERSA 
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