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da FEARP 

Fala com a gente! ;) 



Bem vindos ingressantes 

2017!!! 



Vamos começar nosso papo 

assistindo a um vídeo muito 

famoso: vai um chazinho aí? 

https://www.youtube.com/watch?v=VwtbSd7v_vk 

https://www.youtube.com/watch?v=VwtbSd7v_vk


Lembre-se! 



Porque a CAO da FEARP foi criada? 

Para funcionar como um canal de 

recebimento de denúncias de assédio 

de quaisquer naturezas, agressão física e 

discriminação de gênero e de orientação 
sexual 



Como a CAO funciona?  

Alguém mais próximo de você pode lhe acolher e 
orientar no encaminhamento de seu relato ou 
denúncia, ajudando na busca de soluções para 
problemas associados à discriminação de gênero e de 
orientação sexual enfrentados por alun@s, professor@s 
e funcionári@s dentro do nosso espaço institucional, ou 
mesmo fora dele, que envolva diretamente as relações 
institucionais entre as partes. 



Mas...como é? 

O acolhimento é pautado pelo respeito à 

privacidade de todas as partes envolvidas e, 

principalmente, pela garantia de que os 

encaminhamentos serão de escolha exclusiva de 

quem sofreu a violência, cabendo à comissão 

apenas o papel de orientação. 



Aconteceu, como pedir ajuda? 

As denúncias podem ser recebidas por 
qualquer membro da comissão, em qualquer 
tempo, com a qual se sinta à vontade para 
conversar. 

Basta enviar um e-mail para a comissão ou para 
qualquer membro e agendar o atendimento. 



O que acontece depois? 

Após o acolhimento da denúncia, a comissão 
orientará sobre os possíveis encaminhamentos 
no âmbito da Unidade e da USP, apoiando as 
escolhas da vítima e acompanhando os 
processos formais dentro da Instituição, 
sempre com o olhar e o cuidado voltado 
para a vítima. 



Quem somos?  

Professoras e alunas disponíveis para 
conversar e ajudar.  

Prezando pelo respeito ao próximo. 

 

Estamos pela FEARP...Fala com a gente! 



Fale com:  

Professora 

Roseli 
Professora 

Paula Nardi 

Professora 

Adriana 

Caldana 

 

Discente 

Karina Miwa 

 



E com:  

 

Professora 

Geciane 

Professora 

Valquíria 

Discente Gabriela 

(Gadú) 

Secretária  

Fabiana 



Mais informações e contato 

 Em : 

 

http://www.fearp.usp.br/pt-br/institucional/comissao-de-

acolhimento.html 
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Contato com a CAO 

 

acolhimentofearp@gmail.com 
 

 

http://www.fearp.usp.br/pt-br/institucional/comissao-de-acolhimento.html


Obrigada!  

 C.A.O. 


