EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE SANTA CATARINA

MOÇÃO Nº 090/2018

A signatária, com base no art. 195 do Regimento Interno deste
Poder, e considerando que:
- alunas do Centro de Ciências Humanas e da Educação da
Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC-FAED) fizeram denúncias, nas
mídias em geral e nas redes sociais, a respeito da conduta de um professor;
- a Direção-Geral da UDESC-FAED encaminhou a documentação ao
Núcleo de Apoio Pedagógico e Estudantil (NUAPE) do Centro para providências, a
mesma documentação foi entregue para a Ouvidoria Central da Universidade, que
enviou a denúncia à Ouvidoria Seccional da UDESC-FAED;
- uma das estudantes denunciantes foi recebida pela coordenadora do
NUAPE, que encaminhou a documentação da denúncia para a Comissão Especial
de Apoio e Atendimento aos Estudantes, Técnicos e Professores da UDESC-FAED;
- esta Comissão devolveu a documentação à Direção-Geral do
Centro para a montagem do processo interno e a juntada de outras denúncias
referentes ao mesmo caso, entregues à Ouvidoria da UDESC;
- a Direção-Geral da FAED-UDESC reuniu-se com a administração
central da UDESC para dar conhecimento das denúncias; o denunciado entregou
um atestado médico e não compareceu à UDESC desde então;
- a Direção-Geral da FAED-UDESC encaminhou o processo ao
gabinete do Reitor com os documentos envidados à Ouvidoria e outros entregues
diretamente à Direção do Centro; em seguida, o processo foi despachado
imediatamente pela Reitoria para a Procuradoria Jurídica da UDESC (PROJUR) e
para a Procuradoria-Geral do Estado (PGE) para análise e providências, tendo-se
solicitado celeridade nessa tramitação. Foi designada uma comissão para investigar
o caso;
- as alunas registraram um Boletim de Ocorrência contra o professor
na Polícia Civil, que abriu inquérito para investigar as denúncias de abuso sexual; e
- as vítimas, com idade entre 18 e 21 anos, afirmam terem sido
abusadas quando faziam um curso de extensão na instituição.

REQUER o encaminhamento de MOÇÃO ao Magnífico Reitor da Universidade do
Estado de Santa Catarina (UDESC), nos seguintes termos:
“A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA,
ACOLHENDO
PROPOSIÇÃO
DA
DEPUTADA
LUCIANE
CARMINATTI, MANIFESTA SOLIDARIEDADE ÀS ALUNAS QUE DENUNCIARAM
ASSÉDIOS, ABUSOS E VIOLÊNCIAS SEXUAIS PRATICADOS POR UM
PROFESSOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA (UDESC)
E SOLICITA ESPECIAL ATENÇÃO NA APURAÇÃO DOS FATOS GRAVÍSSIMOS
E INACEITÁVEIS NO SENTIDO DE PROMOVER MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA
QUE TAIS FATOS NÃO SE REPITAM NO AMBIENTE UNIVERSITÁRIO.
ATENCIOSAMENTE, DEPUTADO ALDO SCHNEIDER – PRESIDENTE”

Sala das Sessões,

Deputada Luciane Carminatti

