Dados do Pedido
Protocolo

23480006363201674

Solicitante

Artigo 19

Data de abertura

19/04/2016 11:11

Orgão Superior Destinatário

MEC – Ministério da Educação

Orgão Vinculado Destinatário

UFABC – Fundação Universidade Federal do ABC

Prazo de atendimento

09/05/2016

Situação

Respondido

Status da Situação

Acesso Concedido (Resposta solicitada inserida no e-SIC)

Forma de recebimento da resposta

Pelo sistema (com avisos por email)

Resumo

Informações sobre combate a violência contra a mulher na UFABC

Detalhamento

Considerando a nota emitida pela UFABC no dia 18 de abril de 2016, a
ARTIGO 19 solicita saber:
a) Quando a instituição pretende desenvolver uma política explícita e
sistematizada de prevenção de violência sexual e de prevenção violência
contra a mulher nos seus campi? Favor enviar informações sobre a
implementação dessa política (incluindo prazos, orçamento e
detalhamento sobre o funcionamento).
b) Além do endereço de e-mail divulgado na referida nota publicada pela
UFABC, quando a instituição pretende criar um mecanismo presencial
específico para recebimento de eventuais denúncias de estudantes de
violência sexual e/ou violência contra a mulher?
c) Qual é o cronograma de implementação das “ações de capacitação em
direitos humanos e segurança para os servidores e terceirizados da
universidade”? O conteúdo programático das capacitações abordará
questões relacionadas à gênero, raça, violência de gênero, violência
contra a mulher e violência sexual?

Dados da Resposta
Data de resposta

09/05/2016 16:44

Tipo de resposta

Acesso Concedido

Classificação do Tipo de resposta

Resposta solicitada inserida no e-SIC

Resposta

Prezados (as),
segue em anexo resposta ao registro de pedido de informação
23480.006363/2016-74.
Att.
Paula Rondinelli
Coordenadora de Assuntos Comunitários
Tel.: 11 4996 7985
http://proap.ufabc.edu.br/
http://www.ufabc.edu.br/
Conforme Art. 21 do decreto 7.724 de 16 de Maio de 2012, no caso de
negativa de acesso à informação ou de não fornecimento das razões da
negativa do acesso, poderá o requerente apresentar recurso no prazo de
dez dias, contado da ciência da decisão, à autoridade hierarquicamente
superior à que adotou a decisão, que deverá apreciá-lo no prazo de
cinco dias, contado da sua apresentação.
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Categoria do pedido

Pessoa, família e sociedade

Subcategoria do pedido

Proteção e defesa do cidadão
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3
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Pedido em Atendimento

MEC – Ministério da Educação/UFABC
– Fundação Universidade Federal do
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09/05/2016 16:44
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MEC – Ministério da Educação/UFABC
– Fundação Universidade Federal do
ABC

