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* * * 

 

- Abre a reunião a Sra. Dra. Damaris Moura. 

 

* * * 

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Havendo número 

regimental, declaro aberta a 8ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída 

pelo Ato nº 22, de 2020, com a finalidade de apurar denúncias de violência sexual 

praticadas contra estudantes de instituições de ensino superior no estado de São Paulo, no 

último ano. Procedo agora à chamada nominal de cada deputado membro efetivo da 

Comissão, que deverão responder, por favor, confirmando sua presença verbalmente. 

Deputada Valeria Bolsonaro. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Presente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Obrigada, 

deputada. Deputado Tenente Nascimento. 

 

O SR. TENENTE NASCIMENTO - PSL - Deputado Tenente Nascimento 

presente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Obrigada. 

 

O SR. TENENTE NASCIMENTO - PSL - (Vozes sobrepostas.) as mulheres da 

Comissão. E bem-vinda, deputada Valeria. É muito bom vê-la na ativa novamente, tá?  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Obrigada. Obrigada, Tenente. 
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A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Obrigada, 

Tenente Nascimento. Deputada Professora Bebel. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Presente, deputada Dra. Damaris, 

nossa presidenta. E aproveito também para cumprimentar a nossa deputada Valeria 

Bolsonaro. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Obrigada. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Recuperação rápida. Nós somos 

fortes, acho que a gente mata o vírus, não é assim? Mulheres bravas (Inaudível.) vírus. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Obrigada.  

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Isso mesmo. 

Obrigada, deputada. Deputado Ed Thomas. (Pausa.) Deputada Isa Penna. (Pausa.) 

Deputada Marina Helou. 

 

A SRA. MARINA HELOU - REDE - Presente, presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Obrigada, 

deputada. Deputado Arthur do Val. 

 

O SR. ARTHUR DO VAL - PATRIOTA - Presente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Obrigada, 

deputado. Deputado Marcio Nakashima. (Pausa.) Eu solicito, neste instante, à Secretaria 

que proceda à leitura da Ata da reunião anterior. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Pela ordem, Sra. Presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Pela ordem, 

deputada Professora Bebel. 
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A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Que se considere lida a Ata da 

reunião anterior. 

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Havendo 

consenso, está dispensada a leitura da Ata anterior, e considerada aprovada. Neste 

instante, como já tínhamos conhecimento, nós vamos proceder, então, à oitava dos nossos 

convidados.  

Antes, porém, eu quero fazer aqui uma manifestação de agradecimento ao nosso 

magnífico reitor, o Prof. Dr. Vahan, que separou este tempo para estar conosco e 

colaborar com os trabalhos desta CPI. Doutor Vahan, nós queremos agradecê-lo. Eu tenho 

certeza de que serão muito importantes as oitivas de hoje. E vocês certamente darão 

importantes contribuições, importante colaboração, aos trabalhos desta CPI. Receba, 

então, a nossa manifestação, aí, de agradecimento pela disposição que demonstrou em 

colaborar com os trabalhos da nossa CPI.  

Igualmente, eu já agradeço à Profª. Dra. Maria Arminda, igualmente, pela 

disposição de colaborar com os trabalhos desta CPI. Tenho certeza de que serão valiosos 

os depoimentos, os testemunhos, desta manhã. Sem maiores delongas, então. Só um 

esclarecimento aos nossos convidados. Nós decidimos no início dos trabalhos proceder 

da seguinte forma: os nossos convidados têm até 20 minutos cada um, se assim desejarem 

utilizar os 20 minutos. Até 20 minutos, para fazerem uma apresentação, como desejarem, 

a respeito do objeto da nossa CPI.  

E após essa apresentação, nós então conferimos a cada deputado três minutos para 

fazerem as suas perguntas; e aos nossos convidados, cinco minutos para responderem a 

estas perguntas. Apenas um esclarecimento e uma orientação. Desse modo, então, nós 

vamos passar agora a palavra ao magnífico reitor da Universidade de São Paulo, a USP, 

Prof. Dr. Vahan Agopyan, para que faça então a sua apresentação inicial. Mais uma vez, 

Dr. Vahan, muito obrigada. Com o senhor, então, a palavra. 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Bom dia, deputada Dra. Damaris. Eu é que agradeço 

esta oportunidade. É uma honra estar aqui na Assembleia. Aliás, ontem mesmo eu afirmei 

que se a Universidade de São Paulo está tendo esse reconhecimento nacional e 

internacional, a culpa é também da Assembleia Legislativa do Estado, que instituiu a 

Universidade em 1934, mantém todo o apoio à Universidade nesses últimos 86 anos, e 
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apoiou a autonomia em 1989, e continua dando um apoio inestimável para a 

Universidade.  

Portanto, é um prazer e uma honra e, eu acho, um dever da Universidade estar 

sempre junto da nossa Assembleia Legislativa. Quero cumprimentar as deputadas: 

Professora Bebel, deputada Valeria Bolsonaro, a deputada Marina Helou; os deputados: 

Tenente Nascimento, deputado Arthur do Val. É sempre uma honra estar aqui.  

Eu quero iniciar parabenizando a Assembleia, Dra. Damaris. Porque eu parabenizo 

a Assembleia pela iniciativa de discutir um tema como este. A questão de gênero, 

lamentavelmente, nós estamos há um século avançando, não há dúvida, mas ainda não é 

suficiente. E dentro da questão de gênero, eu acho, o tópico da CPI, da violência, é a 

faceta mais vergonhosa que nós temos.  

A Universidade de São Paulo se preocupa e se preocupou, e tomou e continua 

tomando, medidas muito fortes a respeito desse gasto. Eu diria que como é um problema 

cultural muito forte, dentro da academia também esse problema persiste, nós não 

podemos esquecer. A Universidade, depois meus colegas vão detalhar, mas a 

Universidade tomou o cuidado de criar um Escritório voltado aos problemas de gênero, 

nós o chamamos USP Mulheres. Mas esse Escritório, o trabalho desse Escritório é um 

trabalho muito mais amplo, que tenta, inclusive, mudar o comportamento da comunidade 

acadêmica. E nós fomos muito felizes, meus caros deputados, em que nós fomos 

escolhidos uma das dez universidades do mundo, a única da América Latina, fazer parte 

de uma iniciativa da ONU Mulheres, que é o He For She, o Programa He For She.  

Então a USP é uma das dez universidades do mundo engajadas nessa iniciativa, e, 

felizmente, com isso, além de nós termos uma preocupação, nós podemos compartilhar, 

trocar experiência, com os nossos parceiros internacionais, e com a ONU Mulheres. E, 

mais ainda: deixar de sermos reativos, passarmos a ser proativos. Esse é o grande objetivo 

nosso: sermos proativos, tomarmos a iniciativa, e não esperar o problema acontecer para 

tomar.  

Eu diria que foi muita sorte nossa, e a Profª. Maria Arminda está trabalhando 

bastante, para a gente continuar dentro dessa linha. Não sei se todos os deputados sabem, 

mas esse Programa He For She, da ONU Mulheres, é muito interessante, porque um dos 

lemas desse programa é que nós vamos conseguir a igualdade de gênero quando nós, os 

homos, formos feministas; quando nós, os homens, lutarmos pelos direitos das mulheres, 

e não somente as mulheres sozinhas. Esse é o lema do He For She. Essa lema eram dez 

universidades, dez países - infelizmente o Brasil não estava - e dez empresas - 
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infelizmente nenhuma empresa brasileira. Então é uma coisa muito interessante. A Profª. 

Maria Arminda, logicamente, vai inclusive ter uma apresentação, vai detalhar isso.  

E, primeiro, o grande esforço da USP nos últimos dez anos foi justamente primeiro 

acabar a questão da violência - e felizmente nós conseguimos os efeitos positivos. Essa 

questão de que o Prof. Visintin vai falar, essa questão não foi apenas uma questão policial. 

Lógico, a Universidade de São Paulo está muito agradecida à Polícia Civil, pelo 

treinamento que nos ofereceu, à Polícia Militar, que colocou um pelotão no nosso campus 

principal, que é o campus da Cidade Universitária; mas também a Polícia Militar atua de 

maneira muito proativa no nosso campus de Ribeirão Preto e no nosso campus de São 

Carlos.  

Mas além do aspecto policial, nós também tivemos o aspecto, diria, tecnológico. 

Por exemplo, qualquer aluna que sentir algum problema, por aqui ela pode solicitar um 

socorro; imediatamente sabe-se onde ela está, a Guarda Universitária vai inicialmente e, 

se houver necessidade, chama a Polícia, e assim por diante. Nós colocamos câmaras 

espalhadas nos campi e iluminação, podas das árvores, para as câmaras ficarem mais 

legíveis. Tomaram-se medidas muito drásticas. E também problemas culturais. Meus 

caros deputados, temos que mudar o problema cultural - foi muito importante conseguir 

que a comunidade dos alunos se integre através da Cultura, através do Esporte - e haja 

um respeito mútuo entre os gêneros, dentro da Universidade.  

Eu volto a insistir no problema cultural, não vou tomar muito tempo dos nobres 

deputados, porque nós estamos querendo ser proativos. E por incrível que pareça, a nossa 

legislação brasileira não permite isso, ou dificulta isso. Então, os Srs. Parlamentares e as 

Sras. Parlamentares são fundamentais. Eu vou pegar um caso, a Profª. Maria Arminda 

nem sabe: a iniciativa da USP Mulheres, juntamente com a Pró-Reitoria de Pós-

Graduação, foi apoiar as nossas alunas de pós-graduação que ficam grávidas.  

Logicamente, a bolsa tem uma prorrogação, tudo isso, mas, mais do que isso, a 

aluna não consegue ter o mesmo desempenho depois da maternidade. Então nós, a 

Universidade, assumiu oferecer uma bolsa da própria Universidade, num período de um 

ano, para que essa nossa aluna, por causa da maternidade, não seja prejudicada. Na nossa 

Procuradoria Jurídica formada principalmente por excelentes advogadas demorou, Maria 

Arminda, você sabe como é que vai sair a Portaria? 

 

A SRA. MARIA ARMINDA DO NASCIMENTO ARRUDA - Não. 
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O SR. VAHAN AGOPYAN - Provisoriamente, em 2020 e 2021, dizendo que em 

função dessa pandemia, enquanto nesse um ano e meio os juristas tentam achar uma 

maneira de conseguir colocar isso na Portaria contínua. Então, realmente, meus caros 

deputados, minhas caras deputadas, precisamos do apoio das senhoras e dos senhores para 

que essa cultura nossa, não digo nem machista, mas uma cultura que não leva em conta, 

que tenta medir todo mundo por uma mesma régua, não consegue entender as, vamos 

dizer, diferenças, que medir igualmente pessoas diferentes, isso acaba prejudicando e 

criando essas coisas.  

Mas eu falei demais. Acho que a Profª. Maria Arminda, deputada Dra. Damaris, a 

Profª. Arminda pode contar um pouquinho o que é a “USP Mulheres”, o que está sendo 

feito. E, depois, como o tema é Violência Sexual mesmo, aí o Prof. Visintin conta tudo o 

que nós estamos fazendo. Mas voltando a dizer que é uma sinergia de várias ações para 

poder dar o resultado que ele vai comentar. Muito obrigado, muito obrigado por esta 

oportunidade, e muito obrigado por permitirem que a Universidade possa dialogar com a 

nossa Assembleia Legislativa. 

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Obrigada, Prof. 

Dr. Vahan. Nós que agradecemos a colaboração e as informações. Sei que ainda teremos 

aqui importantes intervenções para reunirmos, o quanto possível, dados a respeito do 

objeto da nossa CPI. Então eu quero agradecê-lo e quero então passar a palavra à Ilma. 

Profª. Dra. Arminda do Nascimento Arruda, ela, que é coordenadora do Escritório “USP 

Mulheres”, para que faça, então, a sua apresentação. Doutora Maria Arminda, muito 

obrigada pela presença e pela sua colaboração conosco. Com a senhora, então, a palavra. 

 

A SRA. MARIA ARMINDA DO NASCIMENTO ARRUDA - Bom dia. Eu 

quero agradecer muitíssimo a Assembleia Legislativa por esta oportunidade, porque esta 

sessão permitirá a que a Universidade de São Paulo possa apresentar um conjunto de 

iniciativas que ela construiu e vem construindo ao longo do tempo sobre a política da 

Universidade em relação à questão das mulheres. Então eu tomo este momento como um 

momento muito rico para a USP. E essa troca da Universidade de São Paulo com a 

Assembleia Legislativa do Estado, que, como muito bem lembrou o reitor, Prof. Vahan 

Agopyan, nossa vida na Universidade tem uma relação íntima com as decisões desta 

Assembleia. Mas eu quero cumprimentar a Dra. Damaris Moura. Eu já tive a 

oportunidade de vê-la quando ela lançou a Frente Parlamentar a respeito da violência 
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contra mulheres. Eu assisti, representando a Universidade de São Paulo, e pude apreciar 

a importância dessa iniciativa.  

Quero cumprimentar a Professora Bebel; a professora Valeria Bolsonaro; 

cumprimentar também a profe... professora, não, a deputada, olha o ato falho, viu, isso é 

de quem é da universidade. Cumprimentar a deputada Marina Helou; o Tenente 

Nascimento - nós temos algo em comum, que é o sobrenome, meu nome é Maria Arminda 

do Nascimento Arruda, e como o Arruda é do meu marido, meu nome mesmo é 

Nascimento; e cumprimentar o deputado Arthur do Val. Muito obrigada por esta 

oportunidade. Eu vou passar um conjunto de questões agora. Compartilhar com vocês 

sobre o Escritório “USP Mulheres”, para revelar o quanto a Universidade de São Paulo 

tem trabalhado nessa área. 

O Escritório “USP Mulheres” foi criado por Portaria Reitoral, em 2016. Ele tem o 

objetivo de propor e implementar iniciativas e projetos voltados a igualdade de gênero no 

âmbito da Universidade de São Paulo, e que orienta em políticas públicas.  

Quero chamar a atenção para isso: a ideia de que a universidade, sobretudo a 

universidade pública, tem o compromisso público, tem o compromisso social. 

Particularmente, tenho uma visão muito aderida a essa concepção, porque sou socióloga.  

Atualmente dirijo também a Faculdade de Filosofia Letras e Ciências Humanas, 

que é uma instituição quase do porte da Unicamp. Isso só para revelar o quanto a 

Universidade de São Paulo é uma instituição que possui uma escala diversa.  

De outro lado, essa criação se deu quando a problemática das mulheres adquiriu 

uma importância grande. Não só na sociedade brasileira, externamente também. No 

âmbito da Universidade de São Paulo, três mulheres se responsabilizaram pelo Escritório.  

A professora Lilia Blima Schraiber da Faculdade de Medicina de São Paulo, 

trabalhou o projeto. Depois o Escritório foi dirigido, entre 2016 e 2019, por uma figura 

muito conhecida, a socióloga Eva Alterman Blay, foi inclusive senadora. E no fim de 

2019, eu assumi a coordenação do Escritório.  

Em 2015, a USP recebeu a proposta de aderir ao “Movimento HeforShe” - “Eles 

por Elas”, em uma tradução para o português -, coordenado pela ONU Mulheres. Quero 

chamar a atenção para esse projeto, porque é um projeto da ONU. Um projeto no qual a 

Universidade de São Paulo participa, entre dez universidades de todo o mundo, sendo a 

única da América Latina.  

Como o nosso reitor já chamou atenção, o Movimento tem por finalidade engajar 

homens em ações de promoção da igualdade de gênero. Portanto, as colisões que foram 
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construídas entre empresas, governos e universidades, têm um objetivo explícito: mostrar 

e promover a ideia de que a igualdade de gênero não acontecerá, se nós não 

estabelecermos uma parceria com os homens.  

Na verdade, a noção de gênero é uma noção relacional, envolve sempre o outro. Eu 

costumo dizer que a desigualdade de gênero faz parte da desigualdade geral da sociedade, 

é uma manifestação particular da desigualdade. Todavia, possivelmente seja mais antiga 

a discriminação contra as mulheres. 

E o problema da igualdade de gênero faz parte do grande guarda-chuva, que é o 

guarda-chuva dos Direitos Humanos, que também é uma expressão de gênero particular, 

dentro da temática dos Direitos Humanos.  

Aqui tem, rapidamente passando, duas reuniões nas quais os nossos reitores 

participaram na ONU. O professor Vahan está na segunda fotografia, na outra está o 

professor Marcos Antônio Zago. 

O Escritório também tem parcerias internas e externas. Desde a parceria com as 

pró-reitorias, com a Superintendência de Proteção e Prevenção Universitária, com a SAS, 

que é a Superintendência de Assistência Social, com o Núcleo de Estudos da Violência. 

 Com o sistema de Pós-graduação, com a USP Municípios, o Egida, que é a nossa 

superintendência para tratar dos dados da Universidade, a Ouvidoria Geral, as Comissões 

de Direitos Humanos e o Centro de Práticas Esportivas. 

Externamente, além da participação com a ONU, a ONU Mulheres também do 

Brasil, com o “HeforShe”, a ONU Internacional. Com a Unesp, com a Associação 

Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Ciências Sociais. Com as Comissões de 

Direitos Humanos. Com o Ministério Público de São Paulo, portanto também com o 

Conselho Nacional de Justiça. 

A questão fundamental que pontuou a agenda do Escritório: a violência de gênero 

como uma questão fundamental a fazer parte da agenda da Universidade. Realizamos 

dezenas de eventos, mesas redondas, seminários, debates com a comunidade toda da USP.  

Destaca-se o oferecimento de disciplina na pós-graduação, para tratar sobre o 

problema da desigualdade entre homens e mulheres. Quero também dizer, que desde a 

constituição do Escritório, 39 unidades nas faculdades, institutos, construíram Comissões 

de Direitos Humanos e Ouvidorias.  

Essas comissões são fundamentais, porque são portas de entrada para o acolhimento 

de pessoas que sofrem algum tipo de violação de direitos, no âmbito da Universidade de 

São Paulo. Nesse período foi construída uma cartilha sobre violência de gênero na USP, 
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em parceria com a Comissão, para apurar denúncias de violências contra mulheres do 

Campus de Ribeirão Preto.  

Cinco mil cartilhas foram impressas e divulgadas, também digitalmente. E o 

aplicativo, que o professor Visintin deverá falar, com a participação do Escritório “USP 

Mulheres”. Que é um botão de alerta nos celulares, de registro de violência contra a 

mulher.  

Ao mesmo tempo, cursos de defesa pessoal para mulheres, que foi iniciado em 

2016, como iniciativa do Escritório. E que agora, em parceria com o Centro de Práticas 

Esportivas da USP, não está voltado só para mulheres, e é uma atividade corrente do 

Centro de Práticas Esportivas. 

Em 2019, ocorreu uma reestruturação do Escritório, sob a minha coordenação. O 

Escritório, que já tinha adquirido uma densidade, pôde ser dividido em três grandes áreas. 

E é sobre isso que vou falar, sobretudo a partir de agora.  

Um Setor de Programas, que é o setor que tem um conjunto de iniciativas - o 

“HeforShe”, por exemplo, está aí - de enfrentamento da violência de gênero, e da 

promoção da igualdade gênero.  

Um Setor de Pesquisas, que é uma base de dados sobre mulheres e novas pesquisas. 

A ideia que para atuarmos, temos que conhecer bem sobre o que estamos falando, as 

relações entre isso, interseccionalidades. O que é uma professora-titular no topo da 

carreira, branca? O que é uma professora iniciante? Qual é o universo funcional das 

funcionárias e das estudantes?  

A Universidade de São Paulo, é uma universidade democrática socialmente. Ela 

tem cotistas, há programas específicos para isso. E o Setor de Comunicação, que é de 

gestão de canais de comunicação variados e organizações de eventos.  

A partir de então, novas diretrizes foram propostas. Uma, o professor Vahan, nosso 

reitor, já chamou atenção, que é de mudança cultural. A ideia de que sem transformarmos 

certos valores - que estão ligados à desigualdade em geral e à desigualdade de gênero -, 

dificilmente poderemos tratar do problema da violência. 

A violência sexual na Universidade de São Paulo não tem registro, nos últimos 

tempos. Também instituir práticas, quer dizer, instituir comportamentos. É isso o que nos 

levaria ao enfrentamento das desigualdades. Que implica, necessariamente, em mudanças 

estruturais. 
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Nessas novas diretrizes, a Universidade de São Paulo também estabeleceu uma 

nova relação com a ONU Mulheres. No programa que a ONU denomina de “Generation 

Equality”, no qual as universidades teriam que aderir a certos temas.  

E o tema que a Universidade de São Paulo - e quero chamar atenção para isso - 

aderiu, não mais como membro, mas como líder. Portanto, deve envolver as outras 

universidades públicas de outros organismos, que é o tema da Justiça Econômica e 

Direitos. 

Esse tema, essa linha de pesquisa, é um projeto que implica a adoção de políticas 

de avanço na igualdade de gênero. Voltadas às alunas, às professoras, às servidoras, não-

docentes, estimulando metas para o período 2021/2025. Na sequência, vou apresentar o 

que cada setor está fazendo. 

Atividade de comunicação que têm dois eixos: um aprimorar a comunicação com 

os diversos públicos. Alunos, professores, funcionários, veículo de imprensa, instituições 

externas, instituições públicas e sociedade em geral. E o outro, é manter uma agenda 

permanente de eventos, com a comunidade da USP e o público externo. 

Eu quero chamar atenção para isso. Seria muito interessante que o Escritório 

mantivesse um conjunto de iniciativas, uma agenda com as instituições públicas de São 

Paulo, como a Assembleia, que já construiu uma Frente Parlamentar.  

Enfim, que nós pudéssemos ter uma colaboração com diversos organismos públicos 

e da sociedade civil, sem a qual nós não poderemos pensar uma mudança de valores. 

Em seguida, quero mostrar alguns eventos: por exemplo, a Semana de Recepção 

dos Ingressantes de 2020, cinco mil folders foram distribuídos para orientar os calouros. 

Aí temos, inclusive, a fotografia de membros do Escritório com o pró-reitor de 

Graduação, professor Edmund Baracat. 

E duas campanhas recém-lançadas. Uma chama “USP Unida pela Igualdade de 

Gênero”, ligada ao contexto da pandemia da Covid-19. Quer dizer, ligada à ideia de que 

a igualdade de gênero tem que ser praticada em casa, na sala de estar, na cozinha, no 

laboratório. Uma vez que se sabe que o isolamento tem tido efeitos altamente perniciosos 

à situação das mulheres. 

E o outro, olha aí: “USP mete a colher na Violência Doméstica”, que é uma 

Campanha de alerta à comunidade universitária, para perceber e intervir em casos de 

violências.  

Dentro dessas campanhas, já construímos um mapeamento das redes de 

atendimento às mulheres durante a pandemia, em todos os campi da Universidade. E esses 
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serviços são específicos para cada campi, serviços especializados de atendimento, de uma 

maneira geral. 

Vou acelerar um pouco, por causa do tempo, mas quero chamar a atenção que são 

destinados aos dirigentes de todas as unidades, prefeitos, serviço de acolhimento nas 

cidades etc.  

Em seguida, aqui mostra este mapa. Quando e onde você tem que pedir ajuda? Se 

for uma questão como essa, o que você procura? Em São Paulo, em Piracicaba, em São 

Carlos, em Ribeirão Preto. Todos os campis da Universidade de Paulo. E isso já foi 

implementado e distribuído.  

E uma atualização e capacitação junto à Superintendência de Assistência Social, 

para a construção de um Protocolo Unificado de Acolhimento às vítimas de violência de 

gênero, que está em andamento. Ao mesmo tempo, uma parceria com o Escritório de 

Saúde Mental, que a Universidade também construiu. 

Esse Protocolo de Atendimento às vítimas de violência - que vocês têm um 

organograma - revela quais são as portas de entrada, que são os nomes da Universidade 

de São Paulo. São várias.  

A Universidade de São Paulo é um mundo, é enorme, não dá para construir - como 

eu disse, só a Faculdade de Filosofia é quase do porte da Unicamp - Ouvidoria, Serviço 

de Promoção Social, Comissões de Direitos Humanos, “USP Mulheres”, Guarda 

Universitária etc. 

E ao mesmo tempo, o atendimento inicial, quer dizer, uma escuta qualificada que 

leva ao encaminhamento, respeitando a vontade da vítima. A vítima decide denunciar 

como ocorreu, aí nós encaminhamos etc.  

Em seguida, a formalização da denúncia, que são todas as formas, digamos, de 

violação de direitos. Quais são os caminhos da Universidade de São Paulo - não só 

relativo à violência de gênero -, até a análise dos ritos processuais, na Procuradoria Geral. 

A área de pesquisa, é uma área central. Tenho cinco minutos, terminarei no tempo. 

Qual é o princípio? 

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Professora, me 

perdoe a intervenção. Só para tranquilizá-la, o Dr. Vahan não utilizou os vinte minutos 

de tempo. Estou informando a professora Arminda que ela poderá utilizar os dez minutos 

não utilizados adicionalmente, que o Dr. Vahan não utilizou. 
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A SRA. MARIA ARMINDA DO NASCIMENTO ARRUDA - Agradeço 

muitíssimo, Dra. Damaris, e ainda por cima a sua delicadeza. Muito obrigada. A área de 

pesquisa é uma área que eu reputo essencial. Nós só podemos construir políticas em cima 

de dados; eu brinco, falo que todo sociólogo sabe disto, mesmo o sociólogo da cultura, 

como eu, que lida com a produção intelectual, artística, literária etc., sabe que só podemos 

fazer de fato política se conhecermos a nossa realidade.  

Esse levantamento foi feito a partir do escritório de dados em parceria da USP, que 

é o EGIDA. Em dez anos, o que se revelou? Se revelou uma situação constante: 51% das 

vagas de mestrado e doutorado da USP são preenchidas por mulheres, as mulheres 

dominam e isso tem explicação. De um lado, isso leva à maior qualificação das mulheres, 

mas também tem a ver com questões de cunho profissional; possivelmente os homens se 

profissionalizam antes e isso levaria também ao momento de formação da família, é 

possível uma pesquisadora fazer pós-graduação, cuidar dos filhos.  

Bom, 39% dos professores da USP são mulheres, então já tem um afunilamento e, 

desses 39%, só 30,6% dessas mulheres chega ao topo da carreira; isso quer dizer, chega 

à titulatura. Durante a pós-graduação nesse período, 2158 estudantes pesquisadores se 

tornaram mães, isso quer dizer, tem uma relação entre os 51% e a maternidade aqui. O 

que nós descobrimos, e isso o magnífico reitor acabou de falar da portaria, é que a 

maternidade na universidade entre alunas e docentes - de funcionárias é diferente - 

acontece, sobretudo, durante o doutorado.  

Às vezes tem no mestrado, na graduação, mas são dados não tão relevantes. Em 

seguida, estamos fazendo uma pesquisa inclusive a partir de uma expectativa da ONU, 

do programa Generation Equality, uma pesquisa dos impactos da Covid-19 na USP. 

Como sabemos, em todo o mundo a pandemia tem afetado de forma desigual mulheres e 

homens em relação a acesso a serviços de Saúde, afazeres domésticos, cuidados de 

crianças e outros parentes, renda, violência doméstica.  

Eu recentemente li um artigo de pesquisa feito na universidade americana que 

revelou que entre as acadêmicas, no período da pandemia, enquanto a produção 

acadêmico-científica das professoras caiu em muito mais de 50% - em quase 80% -, a dos 

homens se manteve e isso revela padrões de desigualdade. A pesquisa visa conhecer essa 

questão no contexto acadêmico, o teletrabalho, o estudo à distância, portanto, ao mesmo 

tempo, o trabalho essencial, que é sobretudo, na universidade, na área da Saúde.  

Nós temos aí uma grande doação deste campo, é admirável o que a área da Saúde 

tem feito. Para enfrentar esses dados, algumas mudanças regimentais que o nosso reitor 
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recebeu e apoiou integralmente, que vão ser publicadas agora, tratam de novas definições 

por parte da Comissão Especial de Regime de Trabalho.  

A cada cinco anos, um professor da USP, quando está, sobretudo, no início da 

carreira - agora eles têm mudado, atingindo a todos -, tem que fazer relatórios, mostrar o 

que fez e o que produziu, só que, quando a professora está em licença maternidade, 

naturalmente há uma queda na produção científica.  

Uma suplementação de bolsas de estudos para alunas e alunos, quer dizer, o pai 

também cientista da graduação em licença parental, o reitor agora anunciou muito maior 

do que havíamos proposto e uma manutenção das docentes nos períodos que incluem 

gravidez e licença-maternidade nos programas de pós-graduação. Como nós somos 

avaliados todo o tempo, quando as professoras estão em licença-maternidade, elas 

costumam se desligar da pós-graduação porque, claro, cai a produção intelectual.  

A universidade também está propondo mudanças nesse campo, são todas políticas 

inclusivas. No campo das servidoras, o que a pesquisa tem revelado é que as funcionárias 

estão sobretudo nas áreas acadêmicas, as áreas hard são ocupadas por funcionários 

homens, como finanças; todo o financeiro controlado por homens, muito interessante isto. 

O escritório está construindo o observatório “USP Mulheres”, para tornar disponíveis as 

pesquisas do escritório.  

Eu ponho as nossas pesquisas à disposição de vocês, reunir e disponibilizar 

pesquisas da USP, reunir e disponibilizar pesquisas externas à USP, disponibilizar um 

banco de dados de pesquisadoras e organizar debates em torno de políticas para mulheres 

com base nos dados. Finalmente, nós temos uma parceria com o Núcleo de Estudos da 

Violência da USP, uma pesquisa que já começou sobre segurança pública nos municípios 

e o papel das Guardas Municipais na prevenção da violência contra a mulher, financiado 

pelo Programa Santander de Políticas Públicas.  

Ao mesmo tempo, esta pesquisa observará a existência e a característica de 

legislação local sobre esse tema e, da mesma forma, se esses municípios possuem 

protocolos específicos para mulheres vítimas de violência. Aqui tem os créditos do 

escritório “USP Mulheres”. Eu quero em primeiro lugar, antes de tudo, fazer um 

agradecimento forte a toda a equipe do escritório, à Elaine, à Luana, à Prislaine, ao 

Rodrigo - cada um responsável por uma área - e todas as nossas estagiárias.  

O escritório hoje é uma estrutura que tem uma vertebração, tem, portanto, um corpo 

que é voltado para essa questão das políticas de gênero na universidade, com uma 
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preocupação externa social em relação a isto e nada poderia acontecer se não fosse o apoio 

da reitoria.  

Nós temos inclusive um espaço que está sendo todo remodelado para ter salas - não 

só de reuniões, que nós já temos, mas miniauditórios para seminários - e cresceu muito 

na gestão do professor Vahan o nosso corpo, tanto funcional e de pesquisadores quanto 

de estágios. Dizer que o escritório está totalmente à disposição para parcerias, para 

fornecer dados; eu tenho só que agradecer, muito obrigada. 

 

A SRA.  PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Nós que 

agradecemos, professora Maria Arminda. Foi muito completa a sua explicação, ela não 

só atendeu ao objeto específico da nossa CPI, como também nos deu outras informações 

adicionais de um trabalho amplo que o escritório “USP Mulheres” está realizando.  

Eu fiquei bastante impressionada, embora eu já tivesse notícia e já soubesse desse 

trabalho que a “USP Mulheres” realiza, mas, de qualquer forma, ouvi-la foi muito 

enriquecedor e eu queria realmente manifestar aqui o quando fiquei impressionada com 

o trabalho e a capilaridade deste trabalho. Então, parabéns, professora Maria Arminda, 

por estar aí a frente de um trabalho transformador e me pareceu em permanente evolução, 

construção, um trabalho bem dinâmico das transformações que realmente acontecem no 

âmbito das questões envolvendo mulheres.  

Eu quero agradecer inclusive, me permita, a sua ilustre presença no lançamento da 

Frente Parlamentar no Combate ao Abuso e Violência Domésticos; já era para termos 

lançado esta frente parlamentar há muito tempo, mas a pandemia suspendeu as atividades 

presenciais e, quando nós vimos que não tinha jeito, vamos fazer virtualmente mesmo. 

Agradecer a honra da sua presença ali no lançamento da nossa frente parlamentar, 

que é outro assunto desafiador, que é a violência que acontece nos ambientes em que 

deveríamos estar mais seguros, que é dentro de nossa própria casa. Então, professora 

Maria Arminda, muito obrigada uma vez mais, foi muito rico ouvi-la na manhã de hoje e 

tomarmos conhecimento de forma pormenorizada de tantas ações promovidas pela “USP 

Mulheres”. 

Agora, neste instante, nós passamos então a palavra ao professor Dr. José Antônio 

Visintin, ele que é superintendente de segurança da USP, para prestar as informações que 

o senhor nos trouxe. Desde já quero igualmente agradecê-lo pela disposição, pelo tempo 

destinado a colaborador com os trabalhos desta CPI; para nós é uma honra, mais uma vez 

eu o agradeço e passo então a palavra ao senhor. 
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O SR. JOSÉ ANTÔNIO VISINTIN - Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu 

gostaria de agradecer à Dra. Damaris Moura, como o professor Vahan disse, a 

oportunidade de compartilharmos com a Assembleia Legislativa as atividades que 

estamos desenvolvendo nessa área.  

Igualmente eu queria cumprimentar a deputada Valeria Bolsonaro, a Professora 

Bebel, a Marina Helou, o deputado Tenente Nascimento e o deputado Arthur do Val, 

muito obrigado por esta oportunidade. Vou tentar subir a apresentação agora. Eu pergunto 

se já subiu para vocês. 

 

A SRA.  PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Sim, tudo ok, 

Dr. Visintin. 

 

O SR. JOSÉ ANTÔNIO VISINTIN - Agora eu acho que está na apresentação, 

Dra. Damaris. Mais uma vez, gostaria de agradecer esta grande oportunidade. Gostaria 

de cumprimentar o professor Vahan, a professora Maria Arminda, mas especialmente a 

reitoria da USP, que dá total apoio a todas essas intervenções.  

Eu gostaria de apresentar aqui o programa USP Seguro, que foi implantado pela 

reitoria da Universidade de São Paulo em 2015, em função de todas as atividades, seria 

exatamente essa contribuição da Superintendência de Proteção e Prevenção Universitária. 

Inclusive, Dra. Damaris, nós mudamos o nome da superintendência, Segurança para 

Proteção Universitária, que eu acho que é um termo mais adequado para os dias de hoje, 

especialmente a violência contra a mulher nos diversos campi da USP.  

Esse projeto é da universidade, o professor Vahan me deu a coordenação, mas nós 

fazemos isso para o estado todo. O que é esse programa USP Seguro? Nós idealizamos 

este programa em 2015, que é uma segurança preventiva integrada e compartilhada. 

Segurança se faz com todo o conjunto, e o que é esse envolvimento?  

Nós temos a Guarda Integrada da Universidade de São Paulo, temos o projeto da 

Polícia Comunitária, temos também uma segurança terceirizada, a central de 

monitoramento, que é toda a parte de câmeras e etc., o aplicativo de segurança, que foi 

um grande avanço de tecnologia própria da USP, e também das campanhas de prevenção.  

Como a professora Maria Arminda falou, deputada, todo ano no início de ingresso 

dos novos estudantes, nós fazemos reuniões com todas as unidades e inclusive tem 

unidades que, ao receber seus alunos novos, também recebem os pais. Então, vamos nas 
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unidades, nos apresentamos e nos colocamos à disposição principalmente dos pais dos 

alunos, para que os pais possam saber “meu filho está estudando na USP e ele está seguro, 

está protegido".  

Aquilo que foi dito pela Maria Arminda, a mudança de filosofia do que era uma 

guarda universitária antes, isso resolveu com treinamento, mudança. A Universidade de 

São Paulo fez um acordo com a Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo para que 

possamos... Depois eu vou falar mais a frente, nós implantamos um projeto chamado 

Polícia Comunitária.  

Esse acordo com a Secretaria de Segurança envolveu o Departamento de Direitos 

Humanos e Polícia Comunitária do Estado e nós também treinamos os nossos agentes 

com a Polícia Civil, para que eles tivessem um comportamento diferente perante as 

vítimas e pessoas. Não ver como uma coisa de segurança pública, mas o comportamento 

para que essas pessoas, sejam homens ou mulheres, se sintam acolhidas e não diante de 

um agente que causa medo.  

A Polícia Civil também nos ajudou nesse treinamento para causas de preservação 

de ambiente. Outra coisa importante que implantamos: 100% da Guarda Universitária e 

os vigias USP nós treinamos em primeiros-socorros com a USP, inclusive eu também fiz 

este curso com os agentes, então todos os agentes estão preparados para atendimentos 

emergenciais na hora.  

Também fizeram esse treinamento com o corpo de bombeiros, primeiros-socorros 

e combate a incêndio em todos os campi; nossos campi são muito grandes, então temos 

este comportamento de treinamento, esta mudança de filosofia. Posso acrescentar que 

desde 2016 a superintendência trabalha em parceria com a “USP Mulheres”. Exatamente 

isso, na preparação desses agentes, de todo esse corpo de segurança, diante desses fatos 

de violência contra a mulher ou mesmo um tratamento especial com as nossas 

professoras, nossas alunas e as nossas funcionárias.   

Então essa parceria com o “USP Mulheres” é o dia a dia. Além disso, o escritório 

de acolhimento da Universidade de São Paulo, que funciona maravilhosamente. Então, 

são vários órgãos que a Reitoria integrou, para que nós possamos trabalhar.   

Então, Dra. Damaris, o serviço de apoio à comunidade feito pela Guarda 

Universitária é 24 horas por dia, sete dias por semana, 365 dias por ano. Então, nós temos 

os nossos agentes. Além de todos os treinamentos, eles têm também a locomoção, que é 

feita por motos e carros.  
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A moto é muito rápida, depois nós vamos ver no aplicativo. Então, o deslocamento 

desses nossos agentes para acolher as pessoas é muito rápido, e ele tem funcionado muito 

bem nesse sentido.   

Esse é um ponto importante, que acho que o Prof. Vahan falou, Dra. Damaris, foi 

esse projeto, a implantação da Polícia Comunitária. Ela foi instituída no Campus da 

Capital, e agora está se expandindo para o interior. Então, foi um convênio da USP e da 

Secretaria de Segurança, exatamente com a Comissão de Direitos Humanos da USP, 

presidida pelo ministro José Gregori, do Departamento de Polícia Comunitária e Direitos 

Humanos da secretaria e a nossa superintendência, que nós fizemos (Inaudível.) 

O que é esse projeto? É chamado Polícia Comunitária, é chamado Projeto Koban. 

É um projeto japonês, que, inclusive, a secretaria tem muito cuidado nesse sentido. É 

onde nós idealizamos aqui na USP. Os nossos policiais, que trabalham na USP, são ou 

universitários, ou que estão cursando a universidade.   

Para quê? Para que eles possam entender esse meio universitário, de falar com os 

estudantes, de falar com os professores e com os nossos funcionários. Então, esse é o 

nível. Nós, hoje, até a Profa. Maria Arminda (Inaudível.). Nós temos 60% de 

homens   militares e 40% de mulheres.  

Então, todos eles foram treinados pelo Departamento de Direitos Humanos da 

Polícia Militar. Então, esse é o atendimento. Nós temos postos avançados construídos na 

USP, onde as pessoas têm... O que é a Polícia Comunitária, onde esses policiais estão 

aqui desde 2015? Claro que existe uma mudança, um do outro, mas o comandante da 

Polícia Comunitária da Cidade Universitária já está há sete anos no campus da USP.  

Ele foi treinado no Japão. Ele também foi para o Japão, foi treinado nesta filosofia. 

Quer dizer, os policiais amigos.  Não é para (Inaudível.). Não tem violência, a polícia não 

age, nada. Muito pelo contrário. Hoje, os estudantes vão na base da polícia comunitária 

para pedir ajuda, pedir informação, juntamente com a guarda universitária. Então, esse eu 

acho que é um projeto de sucesso, que foi feito com Direitos Humanos.   

A segurança terceirizada. Nós também temos a terceirizada, que é a área de atuação 

nas portarias, nos bolsões. Os estacionamentos são grandes bolsões, então nós também, 

além da Guarda Universitária, que comanda todo o campus, juntamente com a base da 

Policia Militar . Nesses locais fixos nós também temos...  

Como a Profa. Maria Arminda falou, nós instituímos, isso foi uma decisão lá atrás, 

do ministro... Cada unidade tem um setor de Direitos Humanos. E nós temos esses vigias 
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terceirizados fixos lá dentro. É mesmo como a gente fala, atuação no município, no estado 

e na União.   

Então, já dizia. Eu moro no município. Então, quando a gente atua nas unidades, eu 

acho que aí nós conseguimos já ir comandando, e até chegar no topo da universidade, as 

coisas já estão bem (Inaudível.). Comissões de Direitos Humanos, os vigias terceirizados, 

a Ouvidoria das unidades.  

Então, isso tudo é uma parceria entre o “USP Mulheres” e a segurança de 

(Inaudível.). Aqui, então, essa é outra coisa importantíssima, que foi montada nesse 

projeto da Universidade de São Paulo. São as centrais de monitoramento.   

Nós temos várias. Aqui na Capital nós temos, aqui na Cidade Universitária. O que 

é essa central de monitoramento? Ela é composta por câmeras, o aplicativo de segurança 

que eu vou falar, e toda a radiofrequência. Então da toda a Guarda Universitária e a Polícia 

Comunitária estão todos interligados, em todos os campi, para poder agir.  

Nós ainda temos algumas bases avançadas de monitoramento, que nós fomos 

dividindo, para não ficar muito centralizado. No quadrilátero da Saúde e Direito, que é 

ali o complexo do HC, com a Faculdade de Medicina, a Faculdade de Direito, a USP 

Leste, e todo o complexo administrativo da Reitoria que tem vários prédios. Então, nós 

conseguimos instituir isso aqui, e todos os campi do interior, Piracicaba, Pirassununga, 

Ribeirão Preto, São Carlos.  

Porque, quando a Reitoria montar um projeto aqui, na área de segurança, nós já 

imediatamente distribuímos para todos os campi. Outro ponto importante desse acordo 

com a Polícia Comunitária foram as chamada câmeras LPR. São câmeras que leem as 

placas dos carros e das motos ao adentrarem nos campi, ou saírem.  

Então, isso é chamado... E todo esse projeto dessas câmeras de leitura de placa está 

diretamente ligado ao sistema Detecta, da Secretaria de Segurança. Ou seja, se adentrar 

um carro que foi roubado, que já estava detectado pela Secretaria de Segurança, ao 

adentrar o Campus e essa câmera detectar esse carro, imediatamente a Polícia Militar já 

está sabendo a localização desse carro.  

Além do que nós as chamadas câmeras PTZ, que eu mostro aqui. É com joystick. 

Ela paradinha é sozinha, mas quando eu tenho um agente, ou um evento, nós podemos 

acioná-la. Eu só vou mostrar um filminho aqui, bem curtinho, de como funciona uma 

câmera dessas.  

Essa aqui mesmo está na torre da Cidade Universitária. Você vê os prédios aí. 

Então, eu vou manipulando essas câmeras e vou rastreando tudo onde eu quiser, e vou 
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monitorando online. Se tiver um evento, eu faço ver as praças, e eu vou fazendo esse tipo 

de trabalho.  

Essa câmera tem um poder tão grande, deputada Damaris, que aqui da Cidade 

Universitária, se a gente quisesse, eu conseguiria pegar, do outro lado do rio, o Shopping 

Villa Lobos. A gente consegue ver pessoas no estacionamento do Shopping Villa Lobos.   

Então, são câmeras que estão instaladas em todos os campi, porque nós temos áreas 

muito grandes. São torrres, áreas de incêndio. Nos campi do interior que têm área de 

incêndio têm essas torres, então nós conseguimos monitorar inclusive a proteção da área 

verde de todos os campi.   

Então, essa aqui Dra. Damaris, eu acho que é a grande coisa boa que foi feita na 

USP, por determinação da universidade. Um aplicativo de segurança. Toda a tecnologia 

nossa. Então, envolveu a nossa Superintendência de Proteção Ambiental, a nossa STI, a 

(Inaudível.), e a escola Politécnica.  

Então, foi: “olha, vamos idealizar um aplicativo de segurança (Inaudível.), então, 

100% tecnologia USP. Isso está aberto. Nós já cedemos esse aplicativo para várias 

universidades do país a custo zero. Eu acho que, se nós pertencemos ao serviço público, 

nós temos que compartilhar isso com as nossas universidades e estado, se for necessário.  

Então, quanto ao que foi dito pelo Prof. Vahan, nós vamos lá na Apple Store, ou 

coisa parecida, e isso nós orientamos toda a universidade. Todo ano que estudante entra, 

aluno novo, nós vamos lá e orientamos ele, unidade por unidade. “Olha, baixa esse 

aplicativo, que vai aparecer no seu celular esse desenho aqui”.  

E aí, quando ele aplica... Só voltando um pouquinho. Aí, Dra. Damaris, cliquei aqui 

em cima dele, aparece a segunda tela. Então, nós temos aqui: “registre ocorrência”, 

“chamada emergencial”, “mapa de segurança” e “alerta”. Esse também é um item 

importante.  

Você precisa saber o telefone da Guarda Universitária? Não. Ele é 

automatizado.   Então, se eu estou em São Paulo com o meu aplicativo, eu clico em 

“chamada” e cai dentro da minha central. Se eu estou em Ribeirão Preto, eu preciso mudar 

o meu aplicativo? Não, ele é automatizado.   

Então, eu não tenho essa preocupação de decorar o telefone. Então, eu acho que 

isso é extremamente importante. Ao chamar, se tiver qualquer coisa e eu chamei uma 

chamada de emergência, o que acontece? Cai dentro da nossa central. Nós temos uma 

grande tela do aplicativo, e o agente está aqui também, e atende a chamada, que é uma 

chamada telefônica, e atende a pessoa, e pode socorrê-la ou atendê-la nesse momento.  
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Quando se tratar de “registro ocorrência”, eu clico em cima dele e aparecem 12 

itens aqui, e, como foi dito pela Dra. Maria Arminda, a professora, tem um item “violência 

contra as mulheres”, que foi inclusive isso mesmo, uma sugestão do “USP Mulheres”.   

Então, nós recebemos sugestões e nós fomos fazendo esse aplicativo. Então tem 

todos os itens aqui, que estão ligados mais à segurança. Até tenho itens que são coisas da 

prefeitura, que cai dentro da central da prefeitura. Esses seriam outros itens que nós 

podemos verificar.  

Então, aqui, por exemplo. Se for um problema de furto, eu clico aqui em cima, abre 

essa segunda tela. Eu posso colocar uma foto, eu posso colocar um áudio, posso escrever, 

e envio para a central de monitoramento. Imediatamente nós estamos sabendo, e por GPS, 

nós sabemos onde está acontecendo isso.  

Se por acaso... Pode também, em último caso. “Aconteceu um roubo comigo, eu 

não vou fazer nada disso e vou chamar direto a Guarda Universitária”. Ele pode clicar em 

“chamada”, e imediatamente ele será atendido.   

Então são esses itens que nós fazemos nesse aspecto. Outra coisa 

importantíssima.   Eu acho que essa é uma grande vantagem, chama “entrar em alerta”. 

Quando eu clico aqui entrar em “entrar em alerta”, Dra. Damaris, nós temos aqui um 

tempo de 15 minutos.   

Por exemplo - a senhora conhece -, se está na Reitoria da Universidade de São 

Paulo, e a aluna vai até a moradia estudantil: “olha, daqui até lá eu gasto 10 minutos”. 

Então, ela marca esse curso “até 15 minutos”. Ela coloca em alerta e vai embora. Se por 

acaso... Olha quando ela fez esse alerta, já aparece na nossa tela. Às vezes, tem 10, 15 

alertas simultaneamente na nossa tela. Nós sabemos quem é porque esse aplicativo é 

registrado pelo número de celular e o número USP.     

Então, quando aparece isso aqui, já está na nossa tela o nome da pessoa, o seu 

telefone e a localização dela. Então, isso é importante. Se por acaso essa pessoa for 

abordada, o que ela faz ela faz? Ela chacoalha o telefone. Só dá uma chacoalhada no 

telefone, automaticamente vai para dentro da nossa central.  

Opa. A central: “olha, tem uma pessoa em alerta, ela está em perigo”. 

Imediatamente aciona o pessoal do campus, e a viatura vai imediatamente até o encontro 

dessa pessoa, e juntamente com a ida dessa viatura, seja de moto, que é mais rápido, ou 

até o carro, alguém, liga para aquele telefone que apareceu na tela.  

Se a pessoa atender, significa que pode contar a história, (Inaudível.), mas pode ser 

que roubaram o telefone dela, e ela não tem retorno. Então por isso que essa viatura vai 
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imediatamente, seja de moto, seja de carro, ao encontro dessa pessoa, e, chegando lá, 

resolve tudo e dá o retorno para a central. “Olha, esse item foi resolvido”.   

Ou, enquanto a viatura não for encontrar essa pessoa, esse item não sai da nossa 

tela, e ele não é desativado automaticamente, só mediante autorização do agente e da 

pessoa que está no campus, que foi realmente atendida.  

Esse aqui é o “USP Violência a contra a Mulher”. É um item-item, a mesma coisa. 

Pode mandar uma foto, pode Mandar um áudio, pode escrever, encaminhar, mas, 

imediatamente, quando se trata... Ele pode chamar a Guarda Universitária. É imediato, e 

aparece já na tela da guarda. Imediatamente, o agente já vai de moto.  

Porque nós sempre recomendamos. Primeira ação, moto, que é uma coisa bem 

rápida. Depois vai a viatura. Quando os nossos agentes chegam lá, “bom, essa é uma ação 

que depende mais de uma Polícia Militar”, eles acionam a Polícia Comunitária, e aí, em 

três segundos... Porque a Polícia está fixa em dois pontos da Cidade Universitária, mas 

também eles estão fazendo ronda 24 horas.  

A Polícia Comunitária também trabalha 24 horas dentro da USP, juntamente com a 

Guarda Universitária. Então, nós atendemos essa vítima também. Aqui, Dra. Damaris, é 

uma ideia então, depois desse projeto que foi implantado pela Reitoria. Aqui nós temos 

até uma estatística de 2014, mas foi implantado mesmo esse projeto a partir de 2015.  

Olha, por exemplo, aqui, roubos. Nós tínhamos 100 roubos por ano. Então, era um 

caso muito grave. Roubos aqui à mão armada. Aqui esses roubos simples, é o celular e 

o carro. Às vezes a pessoa deixa a mochila dentro do carro e é abordado. Furto de carros. 

Era uma quantidade de carros muito grande.   

Por quê? Depois a Polícia descobriu que era o seguinte. Essas pessoas que iam 

roubar carros na Cidade Universitária. Falavam: “mas por que você pegava umas pessoas 

que moravam lá na Zona Leste de São Paulo”; “agora, por que você vem roubar carro na 

Cidade Universitária?”. Ele falou: “porque aqui não tem segurança”.  

Então, acho que tinha uma segurança. Então, acho que depois que implantou esse 

serviço, aí ficou preocupado, e houve essa redução. E sequestro relâmpago. Era outra 

coisa gravíssima. Porque nós temos a nossa raia, e, geralmente, as pessoas que vêm treinar 

canoagem, e gente de fora, de outros clubes, que vêm treinar...   

Então as pessoas chegavam seis horas na raia. Era o momento que essas pessoas 

chegavam e faziam os sequestros-relâmpago. E a coisa, eu acho, mais importante que nós 

estamos falando agora, é na matéria de estupro. Nós pegamos isso aqui hoje. A última 

tentativa de estupro foi em 2015. Depois zerou tudo, porque é uma marcação cerrada.  
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Como o Prof. Vahan falou, nós temos o monitoramento, nós temos o aplicativo, 

Guarda Universitária treinada, Polícia Comunitária. Como o Prof. Vahan, nas cidades 

universitárias, todas foram trocadas a iluminação, tudo de LED, muito claro. Foi feita 

uma poda, não só das árvores que tampavam as câmeras, mas dos arbustos onde algumas 

pessoas pudessem se esconder.  

Outra coisa, deputada, nós instalamos câmeras em todos os pontos de ônibus, então, 

24 horas, esses pontos são monitorados, e naqueles pontos críticos, e aí a professora Maria 

Arminda sabe disso... Por exemplo, na Fflch tem uma quantidade de alunos muito grande 

à noite, porque são as escolas noturnas. Entre nove e meia e meia noite nós colocamos 

sempre viaturas próximas desses pontos de ônibus, para proteger os nossos alunos e os 

nossos funcionários.  

Então, você vê que esse conjunto de segurança estipulado pela Reitoria foi muito 

bom. Então, tudo isso reduziu. Claro que aqui, 2020, nós não vamos considerar, pela 

pandemia, mas esses índices nossos aqui.  

Então, essa pessoa em 2015, que sofreu uma tentativa de estupro. Isso foi colocado 

em segredo total, Dra. Damaris. Ninguém sabe quem é. Eu não sei quem é. Só sabia quem 

era o diretor da escola e o pai dela, e nós até nos tornamos amigos dos pais dela, pelo o 

atendimento que nós tivermos, o hospital especializado que ela foi encaminhada, e todo 

o super atendimento que ela teve.   

Então, eu acho que... Até nós conversamos. “Olha, o senhor  não quer que sua filha 

seja tratada no complexo HC?”. Ele falou: “não, ela está sendo muito bem tratada neste 

hospital, as pessoas são fantásticas, não só os médicos, os enfermeiros, os psicólogos”; 

Então, ela está muito feliz, e eu acho que é o último... Essa tentativa que equacionou, 

felizmente.  

Então, Dra. Damaris, ainda para completar, nesse sentido, aqui, olha o que nós 

temos em matéria de proteção. Nós temos 224 agentes de segurança, 95 vigias 

(Inaudível.) USP. Nós temos hoje, só na Cidade Universitária, 30 policiais que, como eu 

falei, está mais ou menos 60 e 40% homens e mulheres.  

Nós temos esses vigias terceirizados nas portarias, e a coisa importante, o 

aplicativo. Nós somos 110 mil pessoas na Universidade de São Paulo, no estado todo. 

Todos poderão ser parceiros nossos, e compartilhar, nesse sentido. Todos docentes, 

funcionários, em qualquer ação, vão saber a quantidade de pessoas integradas.     

Então, segurança preventiva, integrada e compartilhada. É claro que, até 

determinado pelo magnífico reitor, nós estamos já trabalhando com outros sistemas de 
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segurança. Não é, professor? Já temos até alguns protótipos, Dra. Damaris. Nós estamos 

comprando drones, para poder monitorar os campi.  

Então, acho que isso vai ser feito uma coisa boa. Já temos experimento em um 

campus do interior, onde o drone chega, onze horas da noite, e ele acompanha. Lá é mais 

tranquilo nesse sentido, porque os estudantes têm todas as moradias perto do campus.  

Então, o drone sai monitorando esse pessoal, e quase que leva eles até as moradias, 

e retorna e faz esse trajeto. Então, eu acho que é esse mais um projeto que nós podemos 

integrar com a Universidade de São Paulo, porque eu acho que em cada dia que nós vamos 

fazer nós estamos melhor.  

Então, é isso que eu queria apresentar, Dra. Damaris, para vocês, nesse aspecto, que 

nós podemos... Essa é a contribuição da Superintendência de Proteção Universitária, 

determinada pela Reitoria da Universidade de São Paulo.  

Então, (Inaudível.) a superintendência de proteção, “USP Mulheres”, escritório de 

acolhimento, Comissão de Direitos Humanos, Ouvidoria. Então, só completar, professor 

Vahan, se o senhor me permite. Durante a pandemia, Dra. Damaris, em conjunto com a 

superintendência da SAS, que é a Superintendência de Assistência Social, o que 

aconteceu? A Guarda Universitária... Lá nos prédios da moradia estudantil, nós temos um 

prédio só para as mães estudantes.  

Então, durante todo esse período, desde março, a Guarda Universitária se 

responsabilizou, e isso é um orgulho para nós: nós buscamos alimentação para essas 

alunas. Elas não precisam sair da moradia para ir buscar sua alimentação. Está bom? Eu 

não sei... (Vozes sobrepostas.) 

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Dr. Visintin, olha, 

o senhor foi britânico aí, viu; cumprimento aí dos 20 minutos. Eu quero agradecer, 

igualmente; eu fiquei bastante impressionada. 

 

O SR. JOSÉ ANTÔNIO VISINTIN - Eu posso bloquear aqui, dar “stop share”, 

né, Dra. Deputada, para sair da tela? 

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Gente, eu vou 

pedir auxílio aos que conhecem melhor a tecnologia. Como fechar a apresentação? 

Alguém podia ajudar o Dr. Visintin?  
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O SR. JOSÉ ANTÔNIO VISINTIN - Eu acho que é o verde. Porque com “stop 

share”, eu bloqueio todo mundo. Bom, acho que nós estamos falando, Dra. Damaris; pode 

continuar, por gentileza. 

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Sim, Dr. Visintin. 

Então, agradecê-lo. Eu dizia que também estou bastante impressionada. Foi muito 

enriquecedor - não sei para os demais colegas aqui da CPI - conhecer este sistema de 

segurança tão integrado, tão completo e com tanta tecnologia, porque hoje a tecnologia 

precisa estar presente nos processos de segurança.  

E eu queria agradecê-lo; eu fiquei bastante satisfeita com a sua apresentação. Elas 

todas foram complementares, e nós temos, certamente, agora, uma visão bem ampla da 

questão da segurança e também do trabalho feito em favor das mulheres pela USP. Muito 

obrigada, Dr. Visintin.  

Nós vamos, agora, proceder às perguntas dos deputados. Já temos aqui, inscrita 

como primeira participação, a deputada Professora Bebel. Eu passo, então, Professora 

Bebel, a palavra para que V. Exa. possa fazer as perguntas planejadas. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Quanto tempo, deputada? 

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Professora Bebel, 

nós temos três minutos para formulação de cada pergunta; e, aos nossos convidados, cinco 

minutos para resposta. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Eu vou ser bem objetiva, então. 

Bom, primeiro eu não posso deixar de parabenizá-los. Eu cumprimento o magnífico 

reitor, Dr. Vahan Agopyan, a Dra. Maria Arminda. Satisfação pelo trabalho brilhante 

dela. E o Dr. José Antônio Visintin também. Acho que a coisa está integrada; é um 

trabalho integrado. 

Eu fico sempre, quando tem esse debate de violência, de racismo estrutural, enfim, 

com todas essas questões que são consideradas identitárias, eu falo: meu Deus do céu, se 

nós não atacarmos naquilo que é estrutural, nós não vamos mudar. Então, eu vi que, no 

projeto de vocês, tem, primeiro, levar em conta essa questão da mudança cultural, porque 

é isso.  
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E vai levar muitos anos. Isso não é uma coisa... Porque é uma questão de persuasão, 

não é coerção; é persuasão mesmo. No caso em que se deu, não tem jeito: vai ter que 

tomar uma decisão. Então, é coercitiva. Mas em mudar comportamentos, é persuasão. 

Acho desta forma. 

A Lei Maria da Penha existe há 14 anos. E a violência contra a mulher continua. A 

pergunta que eu faço, doutor, é a seguinte: o escritório tem levantamento das notificações 

de violência contra as mulheres na USP, especificamente nesses dois últimos anos? 

Porque, veja bem, a senhora tem uma preocupação muito grande com primeiro conhecer, 

e é verdade, para depois tomar a melhor decisão.  

Em relação aos casos notificados nos anos anteriores, a senhora percebe alterações? 

Porque vocês já têm políticas de como lidar. Tem elementos para traçar perfil dos 

agressores? Quais as principais motivações que levam à agressão às mulheres nas 

universidades? 

Para o Dr. Vahan... Quantos minutinhos eu tenho ainda; um, doutora? 

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Deputada, pode 

concluir.  

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Como as estudantes e funcionárias 

de professoras da universidade participam da organização e acompanhamento destes 

espaços institucionais de prevenção e combate à violência às mulheres? A universidade 

tem realizado ações político-pedagógicas para tratar da temática da violência sexual junto 

ao corpo docente?  

Uma coisa que a Dra. Arminda colocou é a questão, mesmo, dos cargos de 

comando. Isso, de certa maneira, eu sinto muito na... Eu sou presidente da Apeoesp. 

Quando um homem se dirige a mim e quer a palavra, ele fala: “mesa”. Não se dirige a 

mim como “ô, Professora Bebel”. Mesa. Quando está um homem na mesa, ele fala o nome 

do homem.  

Então, quando fala “mesa” para mim, eu fico muda. “Mas a senhora não vai me 

responder?”. Eu falo: “não, porque o meu nome não é ‘mesa’”. Isso é uma questão de 

misoginia. Nós estamos sentindo muito que isso tem a ver com os cargos de comando. 

Mulher tem dificuldade. Mas também, por essa dificuldade, que não deixa de ser um ato 

violento.  
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A outra questão é para o Dr. José Antônio Visintin: as entidades representativas dos 

estudantes, funcionários e professores da USP participam da política de segurança na 

universidade? Quais os instrumentos de participação da comunidade acadêmica? Muito 

obrigada. É muita coisa... 

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Eu vou sugerir 

que... Pela ordem, então, as primeiras questões foram dirigidas à professora Maria 

Arminda; na sequência, então, o reitor, Dr. Vahan; e, finalmente, o Dr. Visintin. É isso, 

né, Professora Bebel? 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Sim, sim. 

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Ok. Então, a 

professora Maria Arminda, por favor. 

 

A SRA. MARIA ARMINDA DO NASCIMENTO ARRUDA - Muito obrigada, 

Professora Bebel. Eu acho que ser professora é tão importante que eu comecei, claro, 

que... Mulheres da vida pública, deputadas - eu só tenho admiração. Eu comecei 

cumprimentando as deputadas como professoras.  

Eu acho que essa é uma profissão de uma nobreza enorme. E a de deputada também 

- mulher na vida pública. Eu acho que isso eu tenho a maior admiração, como mulher, 

como professora e como uma acadêmica. 

As questões da Professora Bebel são questões que levariam um longo tempo para 

que elas sejam pensadas e respondidas. Por exemplo, as questões identitárias. Eu vou 

centrar numa questão fundamental que a deputada Professora Bebel propôs, que é a 

questão da mudança cultural, em primeiro lugar. 

É claro que o processo de mudança cultural é muito mais lento. Sabe-se que mudar 

cultura é muito mais lento do que outros processos na sociedade, como processos 

econômicos ou construir leis etc. A Lei Maria da Penha é um mar na história da recusa à 

violência contra as mulheres. E, no entanto, o Brasil continua sendo um país em que a 

cada duas horas uma mulher é assassinada.  

Isso é uma coisa, para dizer, o mínimo, revoltante. O mínimo - eu não teria palavras, 

como mulher, como cientista social que sou, como uma professora da Universidade de 

São Paulo, para expressar a revolta que eu tenho em relação a isso. Então, por quê? É 
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claro que a mudança cultural é um processo mais lento. Mas é preciso começar. É preciso 

construir um conjunto de ações.  

Eu quero dizer à Assembleia, aqui representada nessa CPI e, na presidência, pela 

Dra. Damaris Moura; eu quero dizer que essa reitoria que tem como reitor o professor 

Vahan Agopyan tem dado muito apoio à mudança normativa na universidade. Então, a 

Professora Bebel lembrou sobre a desigualdade nos cargos, na hierarquia da universidade, 

em relação a mulheres. Nós estamos estudando, juntamente com a reitoria, com o Sr. 

Reitor, a construção de uma normativa que leva a que, para congresso, quanto às 

mulheres... (Ininteligível.) quotas.  

E nós - e isso escapou na minha apresentação, porque eu fiquei preocupada com o 

tempo -, o Escritório USP Mulheres fez um seminário com mulheres no Dia da ONU das 

Mulheres Negras na América Latina e no Caribe. Nós fizemos um encontro internacional, 

e de lá que estão saindo também normativas para amparar alunas que fazem parte das 

chamadas quotas PPI - Pretos, Pardos e Indígenas -, para que elas possam ter apoio, com 

bolsas, para serem futuras cientistas, professoras, da universidade.  

Então, isso significa que mudar velhas noções introjetadas, segundo as quais 

determinadas desigualdades, como a de gênero, são tidas, compreendidas como naturais 

e inerentes à condição biológica de homens e de mulheres, é um processo longo. As 

deputadas sabem que, para que vocês chegassem a esses cargos políticos de 

representação, tão centrais, não é um processo simples. Ser, também, uma professora 

titular na Universidade de São Paulo, não é um processo simples.  

Então, ainda que estejam abertas a todos... Quer dizer, não há nenhuma normativa 

que diga: “professoras não devam ser titulares”. É o contrário: os cargos superiores estão 

abertos para todos na universidade, como deve ser. Todavia, o que é uma professora, que 

tem filhos, que tem um conjunto de questões às quais ela tem que se atentar nesse 

processo?  

Então, é um processo de desnaturalização, sim, de todas as questões identitárias, 

não só lá daquelas ligadas à questão das mulheres. E é claro que isso envolve ações 

político-pedagógicas, tanto que o Escritório “USP Mulheres” tem, já, um curso de pós-

graduação para discutir desigualdades. E agora nós estamos fazendo um curso online para 

todos os calouros da universidade, para discutir essa questão das desigualdades de 

posições.  

Então, há todo um processo complexo, às vezes, de discriminação, que é sutil, que 

são também estruturas subjetivas, concepções que foram introjetadas na educação do 
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menino, da menina etc., que aparece em várias coisas. (Ininteligível.) Aparece nos 

brinquedos; aparece rosa. Enfim, aparece em várias expressões. E isso é uma coisa que 

ficou meio naturalizada.  

O grande desafio, também, é reduzir a desigualdade entre as próprias mulheres, de 

origens sociais diversas, de cor diversa, de orientação sexual e trajetórias pessoais 

distintas. Por isso, as pesquisas do Escritório. O que é ser uma mulher branca, de classe 

média alta, titular na universidade, em comparação com uma professora negra, que tem 

uma origem social diversa?  

Esses cruzamentos, a USP quer saber, para poder fazer as políticas. A Faculdade de 

Direito, por exemplo, já possui quotas para participação em eventos científicos. Essa 

ideia, que é importante, tem que ser difundida. É o que o Escritório está combinando com 

a reitoria, e com o apoio do reitor - quero chamar a atenção para isso. É claro que isso 

envolve mudanças normativas, não é uma coisa que se faz de um dia para a noite.  

A pergunta sobre as formas, digamos, de violência... Estou terminando aqui. Se o 

Escritório tem ocorrências anteriores, tem dados sobre isso. É claro que essas 

manifestações envolvem um sigilo; então, elas costumam chegar primeiro à 

Superintendência de Prevenção. O professor Visintin falou isso. E ao mesmo tempo, por 

vezes, o Escritório não tem dados acumulados a esse respeito.  

Recentemente, nós já estamos construindo dados, mas não temos dados específicos 

sobre, por exemplo, violência sexual, porque a USP há anos não tem notificações neste 

campo. Tem outras, que também foram totalmente coibidas. A ideia das recepções dos 

calouros, promovidas, em que às vezes tinha a ideia do beijo forçado.  

E teve toda uma política que o Escritório desenvolveu - foi antes de mim -, nas 

festas também. Desenvolveu antes da minha coordenação, que é: “você não é obrigada a 

beijar ninguém”. Isso, com o desenvolvimento dessas políticas de proteção que vocês, 

nós todos vínhamos... Como elas envolveram uma sofisticação, inclusive tecnológica - o 

professor Visintin falou isso -, essas coisas, na universidade, não têm tido ocorrências. 

Ou pelo menos, não têm nenhuma relevância, mais, no quadro das universidades.  

O que nós temos que enfrentar, na minha opinião? São essas formas sutis de 

discriminação, que foram introjetada e naturalizadas, como se fossem naturais, e portanto 

a USP possui muitos desafios mas, sobretudo, de outra natureza, no que diz respeito à 

questão de desnaturalizar certos processos. Inclusive as mulheres assumem, às vezes, 

como naturais esses processos. É natural que assim seja. 
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É isso. Este é o grande desafio. Trabalhar não é fácil, neste campo, mas nós estamos 

tentando, e usando todas as pesquisas da universidade e o conhecimento, que a 

universidade depende como pesquisa, como prática, etc.  

Muito obrigada. Obrigada, Professora Bebel. 

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Obrigada, 

professora Maria Arminda. Eu passo a palavra ao Dr. Visintin, que terá cinco minutos 

para responder à Professora Bebel. Muito obrigada. 

 

O SR. JOSÉ ANTONIO VISINTIN - Muito obrigado pela gentileza. Deputada 

Professora Bebel, muito obrigado pela pergunta. 

A política de segurança da universidade, desde o começo, Professora Bebel, foi 

implantada especialmente para a universidade, pela Comissão de Direitos Humanos. 

Então, a Comissão de Direitos Humanos tem professores, funcionários e alunos. Então, 

estão envolvidos os três segmentos. E, é claro, também nas unidades nós fazemos a 

política dos chamados núcleos de direitos humanos, inclusive na minha unidade quem 

implantou fui eu. 

Nós colocamos então professores, funcionários e alunos. E homens e mulheres de 

cada categoria. Não tinha um tipo assim, um homem e uma mulher, de professora, porque 

os pares se falam. Então, essa política de segurança nós discutimos com a Comissão de 

Direitos Humanos, e depois, deputada, nós fomos a todas as unidades apresentar o projeto. 

E lá nós envolvemos todos, os professores, funcionários e alunos, recolhendo informações 

e sugestões.  

Inclusive, deputada, a segurança na universidade nós dividimos com os prefeitos. 

Então, todos os prefeitos dos campi do interior, cada prefeito é responsável, é um braço 

da superintendência. Sai da reitoria e superintendência e, para os campi do interior, o 

braço da proteção universitária é o prefeito.  

E todos nós temos assento no conselho gestor dos campi. Então, os conselhos 

gestores dos campi são formados por dirigentes, representantes de professores, 

funcionários e alunos, principalmente. E lá também nós discutimos as políticas de 

segurança, especiais de cada campo. 

Então, nós montamos isso aí. E nas unidades dessa discussão, Professora Bebel, nós 

também apresentamos esse projeto e nós estamos discutindo em cada unidade. E a 

superintendência está elaborando um projeto de segurança, especial para cada unidade. 
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Cada unidade é diferente, e tem uma central de monitoramento próprio dela. Depois essa 

central se remete à principal da universidade. 

Então, eu acho, é aquilo que eu falei, município, estado e União. Então, essa 

política, lá nas unidades, é discutida com todos os estudantes, os centros acadêmicos, que 

eles também têm a preocupação dos estudantes com a violência deles, porque eles ficam 

até tarde nas unidades, então, essa política de segurança, determinada pela reitoria, nós 

distribuímos todas essas informações, e vamos colher. 

Por isso nosso aplicativo tem várias informações. Isso veio de baixo para cima, nós 

fizemos, e depois acrescentamos. 

E depois, até eu não cheguei a falar, Professora Bebel, dentro do nosso aplicativo, 

tem um negócio também, de emergências médicas, que eu esqueci de falar. O que é 

emergência? Um acidente, caiu, bateu. 

Outra coisa importante, todas as unidades, em todos os campi, Professora Bebel, 

nós compramos um carro zero quilômetro, todo moderno, nesses últimos dois anos, opa, 

perdão, acho que bati alguma coisa errada aqui. 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Não, está certo. Está normal, Visintin. 

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Está certo, está 

normal.  

 

O SR. JOSÉ ANTONIO VISINTIN - Desculpe. E nós compramos um carro, de 

mobilidade, para todos os campi, seja para as pessoas com deficiência motora, seja um 

cadeirante, ou seja, mesmo quem machucou o pé, esse compartilhamento humano. Por 

isso nós temos o SAMU treinado. Nós treinamos e levamos para os hospitais.  

Então, é isso que nós fazemos, Professora Bebel, todo esse treinamento que nós 

fazemos, com todo mundo, é nesse sentido. Eu não sei, eu me perdi aqui, professor. 

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Está normal, Dr. 

Visintin.   

 

O SR. JOSÉ ANTONIO VISINTIN - Está normal? Então, Professora Bebel, eu 

não sei se respondi. Então, é um conjunto, desde a Comissão de Direitos Humanos, os 

diretórios dos campi e as unidades. Então, nós fazemos isso sempre.  
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E esse comportamento, só complementando, como a senhora falou, a Sra. Maria 

Arminda, esses treinamentos com USP e Mulheres, todo esse conjunto, nós mudamos o 

comportamento dos nossos agentes de segurança que, como chegaram as pessoas, porque 

nesse momento as pessoas estão muito agredidas, essas coisas, vulneráveis. Então, nós 

temos que chegar, e ser como psicólogo, e ter esse apoio, principalmente perante as nossas 

mulheres. 

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Obrigada, Dr. 

Visintin. Eu vou passar agora a palavra ao reitor, Dr. Vahan, para a sua complementação. 

Cinco minutos, então. Muito obrigada.  

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Eu sou muito sucinto, Dra. Damaris. Eu queria 

somente parabenizar a Professora Bebel, que ela pegou o cerne da questão, a questão 

cultural.  

E, de fato, esse é o nosso grande desafio, Professora Bebel. Temos que ter ações 

afirmativas, temos que ser proativos. E por isso no começo eu falei que precisamos ter o 

apoio do Legislativo, porque as senhoras e os senhores é que têm que permitir que a gente 

possa fazer isso. Meu colega da Califórnia, por exemplo, pode abrir um concurso de 

ingresso exclusivo para professoras, coisa que aqui no Brasil nós não temos. Esse é o 

primeiro aspecto. 

Por causa disso, caros deputados e caras deputadas, nós temos que envolver, cada 

vez mais, a comunidade, não apenas as direções, as lideranças, mas a comunidade, o que 

a professora Maria Arminda e o professor Visintin falaram, que é discutir isso com a 

comunidade. 

Às vezes nós temos algumas ações, alguns resultados insatisfatórios. Por exemplo, 

uma unidade recusou a segurança de controle de entrada. Tudo bem. Depois de seis 

meses, voltaram atrás, perceberam que era uma decisão errada, porque criou grandes 

problemas de insegurança interna, e assim por diante. 

Só mais um detalhe, Professora Bebel, a senhora levantou um aspecto muito 

importante. A professora Arminda falou, realmente, nós não temos números suficientes 

para fazer esse tipo de levantamento, mas o nosso Núcleo de Estudos da Violência, 

Professora Bebel, estuda também a violência no gênero. Então, eu não tenho esses dados 

mas, provavelmente, eles devem ter dados pelo menos da cidade de São Paulo, do estado 

de São Paulo, para conseguir mapear o perfil dos agressores, a motivação dos agressores.  
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Mas, os poucos casos que nós temos, Professora Bebel, lamentavelmente, entre 

colegas. Nós só tivemos um caso de um agressor que veio de fora, uma pessoa doente, 

que veio agredir uma aluna. Mas, no restante, infelizmente, são pessoas que se conhecem, 

são colegas. Então, é uma preocupação. 

Volto a insistir, eu falo como a professora Maria Arminda, nós não temos uma 

amostragem significativa, mas a pouca amostragem que nós temos, lamentavelmente, o 

perfil do agressor era colega. Lamentavelmente. 

E, mais, eu não posso generalizar isso. Mas, certamente o Núcleo de Estudos da 

Violência deve ter esses estudos. Professora Maria Arminda, talvez, conversando com o 

pessoal do Núcleo, se a senhora conseguir levantar dados e passar para a Professora 

Bebel, seria muito bom. 

Obrigado. 

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Eu agradeço. 

 

A SRA. MARIA ARMINDA DO NASCIMENTO ARRUDA - Sim, professor. 

Farei isso e o Mulheres tem agora uma parceria firmada, institucionalizada, com o Núcleo 

de Estudos da Violência, que foi construído por cientistas sociais, o professor Paulo 

Sérgio Pinheiro, o professor Sérgio Adorno, ambos meus colegas, o Sergio Adorno, e 

agora é dirigido por um outro colega, jovem colega do Departamento de Sociologia, o 

professor Marcos Alvarez. 

Então, eu farei isso, e passarei, porque às vezes esses dados envolvem sigilo, 

entendeu? Por isso que, por vezes, é difícil a gente ter informações nas figuras. Eles 

sempre envolvem sigilo. 

Muito obrigada. 

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Eu que agradeço. 

(Inaudível.) Quero então agradecer as respostas. Eu consulto a deputada Professora Bebel, 

se a deputada está satisfeita com as respostas, e agora com as informações 

complementares que a professora Maria Arminda poderá, ainda, nos encaminhar. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Só indicar que caso tenha os dados, 

encaminhar para a CPI. (Inaudível) Muito obrigada.  
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 A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Muito obrigada, 

então. Pela ordem aqui, está inscrita a deputada Valeria Bolsonaro. Tem três minutos, 

deputada, para fazer as suas perguntas. 

 

 A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Muito obrigada. Agradeço a 

presença de todos. Importantíssimo ouvir, fiquei felicíssima com as colocações, vendo 

que a universidade tem uma preocupação muito grande. Isso nos deixa muito tranquilas, 

enquanto professoras, e enquanto mulheres.  

Então, a gente fica muito satisfeita com o que ouviu. O que a professora colocou 

foi muito importante, professora Maria Arminda, excelente exposição. Tudo que a 

senhora tem feito, todo o trabalho que já vem vindo, em favor de nós, mulheres, é muito 

importante. Eu agradeço. 

Eu só gostaria de fazer algumas colocações que, não necessariamente precisam ser 

respondidas neste momento, mas poderiam ser encaminhadas para a CPI, porque eu acho 

que são importantes para que a gente possa fazer, eu, fazer o relatório, e os outros 

deputados tenham conhecimento de tudo. 

Pela exposição inclusive que o professor José colocou, não temos, vocês não têm, 

por exemplo, pelo último gráfico exposto, não têm nenhum relato de violência sexual 

colocado durante esse último ano, no ano de 2019. Pelo jeito, não tem nada, pelo gráfico 

que foi colocado. Então, eu gostaria de saber se realmente é essa a situação. 

Outra coisa que eu gostaria de saber, é sobre festas, se existe conhecimento das 

festas que ocorrem, às vezes, dentro dos campos, e que possam envolver drogas, bebidas 

alcoólicas, e que, normalmente, esse tipo de coisa acaba em violência, não só violência 

sexual, mas violência entre os próprios alunos, um bater no outro, essas coisas, se existe 

algum tipo de dado sobre isso.  

Eu gostaria de saber se houve, nesse último ano, algum tipo de violência que foi 

levado ao Judiciário, se vocês têm esse dado, se poderiam disponibilizar para nós, 

também. 

Se também o professor José Antonio, se ele tem alguma estimativa de 

subnotificação de todo esse processo de trabalho que vocês fazem, mas existe alguma 

estimativa de subnotificação de violência sexual, de violência, seja ela qual for, se é que 

existe alguma estimativa disso aí? 

Outra coisa que me interessa muito saber é, vocês falaram que têm total apoio da 

Polícia Militar. Então, existe a Polícia Militar fazendo a ronda dentro dos campos? Eu, 
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particularmente, conheço muito o campus de Ribeirão Preto. Lá é uma fazenda, então, ali 

é realmente um lugar bastante perigoso, principalmente à noite. Então, existe essa ronda, 

como é feita? Existe notificação de violência sobre isso tudo? 

E eventos de festas, principalmente a USP, que tem os dormitórios, etc., vocês têm 

o controle? Controle que eu digo é alguma notificação dessas festas, dentro dessas 

moradias, se elas acabam em violência. Existe algum dado que possa ser passado, para 

que nós possamos fazer um levantamento sobre isso, dentro da universidade? 

Do mais, era isso. Agradeço imensamente. Fiquei muito feliz com tudo o que vocês 

colocaram. Agradeço ao reitor, Dr. Vahan. Agradeço à Dra. Prof. Maria Arminda, e ao 

Prof. Dr. José Antonio. Muito obrigada por tudo, e são essas as minhas colocações. Muito 

obrigada.  

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Obrigada, 

deputada Valeria Bolsonaro. Passo então a palavra ao Magnífico Reitor, Dr. Vahan. 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Talvez eu possa responder à deputada Valeria 

Bolsonaro, e depois o Visintin providencia os dados mais precisos. Pode ser? 

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Eu ia propor isso, 

Dr. Vahan, porque a própria deputada facultou que, como foram muitas informações, que 

pudesse, posteriormente, encaminhar para a nossa CPI, e eu imaginei, talvez, que o senhor 

vá seguir nessa direção. 

 

A SRA. MARINA HELOU - REDE - Pela ordem, presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Pela ordem, 

deputada Marina. 

 

A SRA. MARINA HELOU - REDE - Só antes de o nobre reitor começar a fala 

dele, eu queria me desculpar, que agora vou ter que sair, que tenho um outro 

compromisso, mas eu queria muito agradecer e parabenizar o trabalho da USP. É um 

trabalho que eu acompanho bastante, e acho que ter colocado esse item como prioridade 

no mandato de vocês é fundamental para a construção de um novo paradigma da 
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sociedade, de combate à violência contra a mulher, o combate ao abuso de todas as 

formas.  

Eu fui uma das pessoas que trouxe ao Brasil o “HeForShe”, quando trabalhava ainda 

na iniciativa privada, junto com a Adriana, lá na Horizon. Então, fiquei muito feliz de 

ouvir vocês conectados com essa iniciativa. Acho que ela é muito transformadora.  

Queria muito agradecer e parabenizar o trabalho de vocês. Contem com a gente. 

Obrigada, presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Obrigada, 

deputada Marina Helou. 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Muito obrigado, deputada Marina Helou. 

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Obrigada, 

deputada. 

Dr. Vahan, tem a palavra. 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN – Obrigado. Obrigado, deputada Dra. Damaris. Eu 

diria que a deputada Valeria Bolsonaro pegou um ponto muito importante. 

A questão das festas, nós tínhamos mapeado principalmente há uns 15 anos, até o 

começo da década passada, que a violência contra a mulher, principalmente contra as 

alunas, ocorria nas festas. E aí conseguimos coibir as festas.  

Nas residências, como há um controle maior de entrada e saída, quebrar as regras é 

mais difícil. Não vou mentir para a senhora que, de vez em quando, os alunos aprontam 

alguma festa. Mas, como ela é coibida, se torna menos grave. No entanto, deputada, 

lógico, vamos ser realistas: os jovens fazem fora do campus. Os jovens provocam fora 

dos campi.  

Às vezes eles são muito organizados, fazem festa com controle de entrada, tal, tal, 

tal, e você não tem notícia de alguma coisa mais grave. Às vezes não: “Vamos fazer na 

chácara do fulano de tal.”. E aí nós não sabemos o que acontece. Acho que uma coisa que 

reduziu, além de todas as ações que foram feitas: a redução das festas, ou a proibição das 

festas e da bebida alcoólica dentro da universidade minimizou a violência contra a 

mulher.  
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Agora, acho que o professor Visintin pode levantar a questão de notificações. Nós 

temos nosso registro de violência com a 93ª Delegacia. Mas eu diria que nós não temos 

dados para saber se há subnotificação ou não. Tudo o que ocorre dentro dos diversos 

campi é notificado. Mas não sabemos... Hoje, como temos um controle maior, acho que 

a subnotificação é pequena.  

Mas, fora do campus, quando há uma violência, uma agressão entre um casal, 

dificilmente a gente fica sabendo. Inclusive, as nossas maiores tragédias dos últimos anos 

foram fora do campus, em que tivemos um acidente fatal com um aluno do campus de 

São Carlos, e há alguns anos atrás, com um aluno da faculdade de Direito aqui. Então são 

atividades fora do campus.  

Por último, a pergunta que a senhora falou foi a respeito da Polícia. Então eu digo 

que nosso convênio com a Secretaria da Segurança Pública está sendo muito vantajoso. 

Primeiro, a Polícia Civil dando treinamento à nossa Guarda Universitária, o professor 

Visintin já destacou. Isso é muito importante. Os nossos guardas assistem aula na 

Academia de Polícia, que fica perto do nosso campus. Assistem aula.  

O fato de termos um pelotão da PM aqui no campus da Cidade Universitária, 

estamos dando condições, na USP Leste, em Ribeirão Preto, em São Carlos. Essa 

presença física da Polícia, aquilo que o professor Visintin citou: o bandido ia para a 

Cidade Universitária roubar o carro porque não tinha policiamento.  

Agora ele vê o policial fisicamente. Ele sabe que há um controle de entrada e saída 

dos veículos. Isso reduziu até aqueles casos policiais menos graves, furtos, por exemplo. 

Então eu acho que isso é importante. As coisas graves, estupro, sequestro e latrocínio, 

acho que forma sanadas. E os outros acontecimentos diminuíram bem. A presença física, 

quer dizer, o policial está fardado, tem um carro da Polícia estacionado.  

Então eles sabem que se houver alguma coisa o policial vai ser acionado. Isso 

mudou o comportamento. Foi muito importante. Acho que o professor Visintin pode 

levantar. A senhora quer dos últimos cinco anos, dois anos? 

 

A DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Último ano, doutor Vahan.  

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - 2019? 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL -  2019, isso. 
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O SR. VAHAN AGOPYAN - Professor Visintin poderia fazer levantamento de 

todos os nosso campi e endereçar para a Dra. Damaris? 

 

O SR. JOSÉ ANTÔNIO VISINTIN - Sim, professor. 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Tá bom. Obrigado. 

 

A DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Agradeço ao doutor Vahan. Consulto a 

deputada Valeria, se ficou satisfeita com a resposta.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Satisfeitíssima. 

 

A DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Obrigada, deputada Valeria. O doutor 

Visintin poderá encaminhar, qualquer informação, por parte dos nossos convidados, ser 

encaminhada ao e-mail da nossa CPI.  

Eu vou pedir até para o pessoal da secretaria colocar aqui no chat para onde devem 

ser encaminhadas informações adicionais. Muito obrigada, doutor Visintin e doutor 

Vahan. 

Deputada Valeria. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Pedir toda a apresentação que foi 

colocada, inclusive pela professora Arminda, se pudesse encaminhar para a gente, a 

senhora sabe o quanto é importante para o nosso trabalho. 

 

O SR. JOSÉ ANTÔNIO VISINTIN - Com certeza. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Obrigada. 

 

A SRA. MARIA ARMINDA DO NASCIMENTO ARRUDA - Claro, 

encaminharei, claro. 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Vahan, temos tanto interesse de manter um 

relacionamento contínuo da Assembleia, que o professor Chubassi, que é um professor 

de Física, ele faz o nosso relacionamento com os parlamentares.  
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Então, se depois as senhoras e os senhores tiverem mais alguma necessidade, 

podem acionar a mim. Mas o professor Chubassi está sempre visitando e acompanhando 

para que a gente mantenha esse relacionamento contínuo e intenso entre a Universidade 

de São Paulo e a Assembleia Legislativa. 

 

A SRA. DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Obrigada, doutor Vahan, mais uma 

vez, pela disposição em colaborar conosco. 

Pela ordem, está inscrito o deputado Tenente Nascimento, que terá três minutos 

para formular as suas perguntas.  

 

O SR. TENENTE NASCIMENTO - PSL - Olá. Mais uma vez cumprimentando 

o magnífico reitor, o professor Vahan, que trouxe o ciclo completo.  

Quero parabenizar antecipadamente, que foi, como nós estamos falando de 

universidade, de professores, do qual também pautei a minha carreira no início da 

corporação, durante oito anos, na Escola Superior de Sargentos, como professor.  

A escola Superior de Sargentos era muito mais fácil. Não tínhamos tantos 

problemas como foram apresentados aí. Mas também foram apresentadas soluções. 

Professora Maria Arminda Nascimento, quero dizer, muito em comum, porque minha 

mãe também se chamava Maria. Então está aí, muito em comum. Parabéns pela excelente 

explanação e apresentação.  

O nosso professor doutor Visintin, do qual não sei se tem formação militar. Mas 

pelo menos deu a intenção, deu a noção de que tinha. Muito britânico, muito prestativo. 

Quero apenas complementar o que já foi colocado por nossos deputados, que eram 

perguntas que estaríamos formulando mas já foram apresentadas por eles.  

Apenas eu queria saber e colocar como sugestão as seguintes condições. Vi que são 

39 unidades e que, fora do campus, chegou alguma ação do campus, para dentro da 

universidade. E se foi tomada alguma providência.  

A segunda. Todos os alunos têm acesso aos aplicativos que foram apresentados? 

Essa é outra questão. Como já foi dito aqui, parece que não tem registro, no último ano. 

Quando nós falamos da guarda Universitária, o Visintin foi muito feliz quando ele falou 

que, na Polícia Militar, 60% é homem e 40% é mulher.  

Se na Guarda Universitária tem efetivo feminino. Se não tem, seria de bom tamanho 

que também na Guarda Universitária venha a ter efetivo feminino para compor. É muito 
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importante isso. E também envolver a Secretaria de Justiça, por causa da questão jurídica 

e ação social.  

E por último eu vi que tem esse convênio com a Secretaria da Segurança Pública. 

Recentemente aprovamos aqui o nosso projeto, de nossa autoria, que é o da Patrulha 

Maria da Penha, que é uma patrulha multiprofissional, onde envolve Assistência Social, 

Assistência Jurídica e os profissionais da área social para, após a medida protetiva ou 

após a denúncia, para que eles possam dar atendimento ou verificar o que está 

acontecendo, após a denúncia, na vítima de violência doméstica, principalmente com as 

mulheres.  

O que estou fazendo agora? Estou visitando alguns municípios. Estamos 

envolvendo também as guardas municipais.  

Tem determinados municípios, Ribeirão, São Carlos, que o efetivo da Polícia 

Militar é menor que o da Guarda Civil. A Guarda Civil tem sido fundamental dentro desse 

projeto. Então, o que estão fazendo os prefeitos? Temos aqui, bem próximo, em Osasco, 

tem a Guardiã Maria da Penha, que é a Patrulha Maria da Penha, onde eles dão apoio a 

esse projeto, para conter a violência contra a mulher ou ajudar dentro do campus.  

Vimos que o senhor tem 30 policiais militares dentro do campus, Polícia Militar 

ostensiva, que é aquele que se apresenta ostensivamente, fardado, para conter os 

delinquentes. Então, o que acontece? Envolver também as guardas municipais. Vi que 

tem um convênio muito forte junto às prefeituras para que eles possam ser integrados ao 

excelente projeto apresentado por todos vocês.  

Então fica aqui a questão da tecnologia. Parabéns. É exatamente isso que temos que 

ter: tecnologia. Essas câmeras de TV, olha, sensacional. Porque envolve até fora do 

campus ou também nas proximidades. Então era isso que eu queria passar a vocês. Fica 

como sugestão, estamos à disposição. Só tenho a dizer, tecer muitos elogios. Porque foi 

uma apresentação de alto nível, assim como a banca que está formada aqui hoje. Muito 

obrigado a todos vocês. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado a todos vocês.  

 

A SRA. DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Obrigada, deputado Tenente 

Nascimento. Vou passar a palavra ao doutor Vahan, se ele deseja fazer considerações 

sobre a intervenção do deputado Tenente Nascimento. 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Obrigado, Dra. Damaris. Vou responder rápido. 

Primeiro, agradecer as sugestões do Tenente Nascimento, muito interessantes. Tenho 
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certeza que o professor Visintin vai ficar muito atento. O professor Visintin é médico 

veterinário. Não tem uma formação militar. Mas, como eles faz os cursos... 

 

O SR. TENENTE NASCIMENTO - PSL - Me permite? Me permite? Tem algo 

em comum também. O meu pai, o senhor José, que não está mais aqui, morreu aos 100 

anos. Então tem alguma coisa em comum. Muito obrigado, muito obrigado.  

 

O SR. JOSÉ ANTÔNIO VISINTIN - Quero chegar a essa idade, tenente.  

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Os aplicativos, e não só os alunos, os professores, 

os funcionários, todos nós temos. Tenho esse aplicativo no meu celular. Todos os 

professores têm. Inclusive, se tenho alguma necessidade, estou caminhando no campus e 

me sinto, posso entrar em alerta. Como sou reitor, sou chato. Então faço várias 

ocorrências aqui no aplicativo.  

Se eu for daqui para São Carlos, funciona em São Carlos. Se eu for de São Carlos 

para Ribeirão, funciona em Ribeirão. Então, enquanto estou dentro do campus, estou 

seguro. A questão da Guarda Universitária, depois o Visintin dá os números. Mas 

infelizmente temos um número muito pequenos de mulheres, e está diminuindo, né, 

Visintin? O pior é isso. 

 

O SR. JOSÉ ANTÔNIO VISINTIN - Sim, professor. A demissão voluntária 

eliminou quase todas, professor. Lamentavelmente. 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Então, infelizmente, está diminuindo. 

 

O SR. JOSÉ ANTÔNIO VISINTIN - Mas foi decisão delas. Acho que foi uma 

decisão das meninas.  

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Se a legislação permitir, vamos ter que induzir para 

que sejam mulheres. 

 

O SR. TENENTE NASCIMENTO - PSL - Incentivar, né? 
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O SR. VAHAN AGOPYAN - Incentivar para que sejam mulheres. Só uma coisa 

que não entendi, Tenente Nascimento, é a respeito do que acontece fora do campus para 

dentro do campus. Não entendi. Alguma festa que possa refletir internamente? 

 

O SR. TENENTE NASCIMENTO - PSL - Ocorrências fora do campus que 

venham refletir dentro do campus. Alguma ocorrência importante fora do campus que 

venha refletir dentro do campus, e que vocês tiveram que tomar alguma ação, alguma 

providência nesse sentido. 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Eu não estou recordando de nenhuma assim. 

Acredito que, felizmente, acho que não estamos tendo esse tipo de ações, graças a toda 

essa nossa relação. Dra. Damaris, eu posso também falar uma palavra final, ou a senhora 

depois vai querer fazer? A senhora que manda. 

 

A SRA. DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Doutor Vahan, eu agradeço as suas 

considerações sobre a intervenção do deputado Tenente Nascimento. Eu queria fazer uma 

única pergunta. Falar por último é bom e ruim. Bom, porque todo mundo já explorou 

todos os aspectos da questão. E ruim, porque a gente fica sem nada para dizer. Não é, 

doutor Visintin? 

 

O SR. JOSÉ ANTÔNIO VISINTIN - Dra. Damaris, a senhora me permite só um 

esclarecimento ao Tenente Nascimento? 

 

A SRA. DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Claro, doutor. 

 

O SR. JOSÉ ANTÔNIO VISINTIN - Rapidinho. Como explicou o professor 

Vahan, o aplicativo é 100% das pessoas, o monitoramento, fazemos todo o 

monitoramento. Outra coisa importante, aquilo que foi dito. Acho que o projeto da USP, 

que acertou, hoje só temos duas mulheres só no campus. O resto é homens. Mas acho que 

é uma questão de tempo e a gente já vai equacionar isso. Como já fizemos com a Polícia 

Militar, eu acho que vai fazer. 

Outra coisa importante, Dra. Damaris e Tenente Nascimento. Como o senhor 

comentou, que o grupo de militares no interior é pequeno, o que temos feito? Feito um 

acordo com a Secretaria da Segurança Pública, instalamos o batalhão dentro do campus. 
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Então eles atendem, não é na universidade. Eles ficam em todo a região. Em Ribeirão 

Preto, o comando geral falou assim: Professor, se a gente instalar a base da PM perto do 

Hospital Universitário, que é grande, atendemos toda a região.”.  

Então temos feito isso com a Polícia Militar, é mão dupla. Damos a instalação física. 

Eles estão lá, e eles nos ajudam nesse sentido. A maioria dos campi acontece o seguinte: 

compartilhamos, realmente, o senhor tem razão.  

Guarda universitária, a Polícia Militar e a Polícia Municipal, temos, às vezes no 

mesmo núcleo a divisão. Vamos fazer assim: olha, cada um tem um assento. Passa lá, dá 

uma visita no campus, cruza o campus. Essa parceria é tripé; Trouxemos as instalações 

deles dentro do campus, que aí eles fazem todo o monitoramento.  

Esse compromisso, da Polícia Comunitária, eles olham em torno do campus. Não é 

só dentro. Porque tem as coisas também, do lado. Os drones vão ajudar muito. Porque, o 

drone, a Polícia Militar vai comandá-los. Dentro do campo nós comandamos, mas, no 

externo, a Polícia Militar vai rondar o externo do campus, então eles têm uma visão muito 

ampla, porque a polícia não tem limite de espaço em área. Então eu acho que isso também 

vai contribuir. 

Só queria contribuir com isso, tá bom? Obrigado, Dra. Damaris. 

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Muito obrigada, 

Dr. Visintin, pela sua intervenção. 

 

O SR. TENENTE NASCIMENTO - PSL - Pela ordem. 

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Pela ordem, 

deputado Tenente. 

 

O SR. TENENTE NASCIMENTO - PSL - Aula nota dez. Obrigado a todos. 

(Inaudível.), presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Olha, todos estão 

sendo chamados aqui de professores, não é? Uma informação adicional, eu também tenho 

uma formação, viu Professora Bebel? A minha primeira formação superior foi em Letras. 

Eu sou filha de professora, eu fiz Letras porque era aquilo que inicialmente estava ali. Eu 
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fiz em uma universidade pública, era muito jovem. Eu cheguei a dar aula por um período 

curto, até iniciar a Faculdade de Direito e me tornar advogada. 

Mas agradecer. As minhas perguntas são duas e as respostas podem ser bastante 

breves, porque agora nós já estamos muito próximos do horário limite de encerramento. 

Dr. Vahan, a universidade, no último ano, assinou algum termo de ajustamento de conduta 

com o Ministério Público relacionado a alguma omissão em relação... Imagino que isso 

não aconteceu, mas como estava no meu planejamento, vou fazer a pergunta: se foi 

assinado algum termo de ajustamento de conduta a respeito de alguma omissão 

relacionada à violência sexual contra universitárias. 

A outra pergunta: os coletivos de estudantes, centros acadêmicos, enfim, 

representados por estudantes, as ações que esses coletivos de estudantes tomam no 

combate ou na prevenção à violência sexual contra mulheres recebem apoio da 

universidade? Quando eu falo apoio, um espaço para se reunir, ou algum apoio 

relacionado à distribuição de algum material educativo. 

São essas as minhas duas perguntas. Se o Dr. Vahan puder me responder, eu 

agradeço. 

 

O SR. VAHAN AGOPYAN - Perfeito. Muito obrigado, Dra. Damaris. 

Eu acho que, primeiro, o termo de ajuste de conduta, ano passado certamente não, 

porque não tivemos nenhum, não somente contra violência como qualquer outro caso. 

Então, isso eu (Inaudível.). 

Quanto à questão dos coletivos dos estudantes, eu volto a frisar, como a nossa 

preocupação é com a cultura, então nós temos o maior interesse em envolver os nossos 

alunos, as nossas professoras, as nossas funcionárias, e nesse caso particular eu defendo 

que (Inaudível.), os homens que tenham preocupações com igualdade de gênero, para 

poder divulgar. 

O escritório de mulheres... Primeiro que os coletivos todos têm, costumam se 

instalar, atuar dentro de suas unidades ou dentro de certos grupos que formam, então isso 

é muito incentivado. Particularmente, eu estou falando isso porque eu tenho uma filha 

que está em um desses coletivos. Isso funciona de maneira muito descentralizada, sem 

preocupação. Além disso, o escritório de mulheres não interfere nos coletivos, mas recebe 

e apoia o que pode fazer. 

Da mesma forma, cada unidade e as Pró-Reitorias apoiam os coletivos estudantis 

localizados, então o coletivo feminino da FAU tem um apoio, o coletivo feminino de um 
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grupo que eles chamam de Baixo Matão, porque ficam na Rua do Matão as unidades, tem 

outros (Inaudível.), então essas coisas acontecem localmente. 

Por fim, eu queria também frisar que o pelotão da PM que está dentro da 

universidade, o professor Visintin destacou, são policiais que (Inaudível.), então tudo o 

que a gente faz, a gente faz com uma pesquisa para desenvolver e ajudar a sociedade. Nós 

estamos trabalhando junto à Polícia Militar em um policiamento mais próximo da 

população.  

O relacionamento, o treinamento que esses policiais militares, com esse tenente que 

foi treinado no Japão, é uma experiência muito positiva, que o comando da PM está 

querendo implantar em outros lugares. Então nós estamos também fazendo um 

intercâmbio com a Secretaria de Segurança Pública, no caso particular com a PM, com 

esse tipo de uma nova concepção, de uma nova maneira de atuação da PM.  

Eu imagino que essa contribuição da universidade com a sociedade... E está dando 

muito certo, é uma coisa muito importante. É um policiamento preventivo. Acho que o 

grande segredo nosso é evitar o problema.  

Logicamente, o problema acontecendo, deputada Damaris, nós temos o 

acolhimento. ... Aliás, além do “USP Mulheres” e da nossa superintendência de 

prevenção, foi muito citado o escritório de acolhimento, hoje muito mais psicológico. Ele 

está ligado à superintendência de ação social (Inaudível.). Quer dizer, como apoiar a 

vítima desse problema. 

Volto a insistir, a Universidade de São Paulo não é um estado dentro do estado, 

então é o caso, quando há eventos desse tipo, é um caso de polícia. Quem resolve é a 

polícia, mas a universidade tenta minimizar ou evitar que as ocorrências ocorram, 

aconteçam dentro dos seus campi. 

E, culturalmente, tentar influir na comunidade a importância do respeito à igualdade 

de gêneros e, eventualmente acontecendo, apoiar a vítima. Acho que essa é a nossa tarefa. 

  

A SRA. MARIA ARMINDA DO NASCIMENTO ARRUDA - Professor Vahan, 

se a Dra. Damaris permitir e o senhor também, eu gostaria de fazer um comentário a 

respeito das questões da Dra. Damaris. Posso? 

  

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Pois não, 

professora Maria Arminda. 
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Nós estamos com o tempo nosso, de CPI, esgotado, mas eu gostaria de ouvi-la, sim, 

se a senhora puder nos ajudar com o tempo. Claro, professora. 

  

A SRA. MARIA ARMINDA DO NASCIMENTO ARRUDA - Eu queria chamar 

a atenção para o seguinte. Antes de mais nada, queria dizer para o Tenente Nascimento 

que esse sobrenome Nascimento, que é da família, eu tenho o maior orgulho por ele. 

Quando eu me casei a gente tinha que mudar o nome, mas meus filhos mantiveram. Minha 

filha manteve o Nascimento mesmo tendo se casado. 

E dizer, Dra. Damaris, que os coletivos estão... há vários coletivos na universidade, 

de docentes, de estudantes, de funcionárias. As mudanças regimentais propostas agora 

pela reitoria também derivaram de encontro com os coletivos. 

Tem um que é muito atuante, que é o chamado USP Não Cala. É um coletivo de 

professoras que envolve, também, estudantes e funcionárias, e o escritório tem mantido 

um contato permanente com esses coletivos. 

E há um canal aberto, também, para receber as denúncias, as possíveis denúncias, 

que são as comissões de direitos, não é? Ligadas à grande comissão de direitos da USP e 

elas estão enraizadas na Universidade de São Paulo. 

Eu, como não quero ocupar mais o tempo, eu sei que tem horário, só queria dizer 

que, em relação às considerações da deputada Valeria, uma das coisas que nós 

desenvolvemos na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas foi uma cultura 

patrimonial, ações da direção em parceria com a superintendência de prevenção, dirigida 

pelo professor Visintin. 

Muito obrigada. Então, eu queria só esclarecer que os coletivos estão em 

permanente contato com o escritório. 

  

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Obrigada, 

professora Maria Arminda. 

Eu quero, agora, finalizar com uma palavra de agradecimento. Certamente essa foi, 

talvez, uma das reuniões mais ricas que nós tivemos. Não sei se os deputados concordam, 

porque foi muito... As apresentações foram muito completas, integradas e 

complementares, não é? Nós tivemos aí, não sei se foi o deputado Tenente Nascimento, 

que utilizou a palavra, tivemos um ciclo completo, não é? Princípio, meio e fim, tanto 

tratando da questão transformadora, educativa, cultural. 
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Eu quero concordar que tudo passa pela Educação. Nós não vamos transformar 

nenhuma realidade, não nos iludamos, eu não tenho ilusões, nós não vamos transformar 

nenhuma realidade se não for por meio da educação de pessoas. E, naturalmente, 

transformar cultura - e todos já concordaram com isso - é um processo que pode ser longo, 

mas deve ser contínuo. E, embora longo, é o caminho mais consistente, porque, quando 

se chega ao resultado final daquilo que se quer transformar, chega-se com consistência. 

É o estabelecimento de um novo padrão, resultado daquele processo transformador, 

educativo e cultural. Então, isso me impressiona muito, viu, professora Maria Arminda? 

Porque eu só acredito na Educação para transformar realidades, sejam quais forem. Não 

é? Intolerantes, violentas, abusivas, injustas, desiguais, passam pela educação de pessoas. 

Porque se nós tão somente nos concentrarmos na repressão, veja, a repressão é uma 

coisa cara. É dolorosa. A repressão é um processo muito mais desafiador do que a 

prevenção, porque a prevenção impede que o mal aconteça. Porque quando o mal 

acontece você tem que punir, você tem que tratar a vítima. Quer dizer, se nós falarmos 

aqui do ponto de vista econômico, é muito mais caro reprimir do que prevenir. 

E aí, é nesse sentido que eu quero encerrar aqui, cumprimentando a Universidade 

de São Paulo, a USP, aqui na pessoa do seu magnífico reitor, o professor Dr. Vahan 

Agopyan. 

Naturalmente, com este agradecimento, eu também estou alcançando a professora 

Dra. Maria Arminda do Nascimento pela extraordinária apresentação que fez e também 

o Dr. José Antonio Visintin, que, eu concordo com o Tenente Nascimento, eu também 

pensei que ele tivesse alguma formação em Segurança Pública pela forma como se 

apresentou e pela compreensão que ele tem, tão ampla, a respeito de Segurança Pública. 

Não imaginei, realmente, que a formação do Dr. José Visintin fosse em medicina 

veterinária. De qualquer forma, está capacitadíssimo a representar este grande projeto de 

segurança da Universidade de São Paulo, a USP. 

Bem, com essas palavras, e peço desculpas, me alonguei um pouco aqui, mas eu 

não poderia deixar de reformar a importância dos processos educativos. E estes, que são 

transformadores, e os processos preventivos. 

Eu, há quase 20 anos, atuo no combate ao abuso e violência, mas com ênfase na 

violência doméstica. Nós temos estabelecido padrões educativos e preventivos. Participo 

de campanhas, campanha mundial de combate ao abuso e à violência doméstica, como a 

campanha Quebrando o Silêncio. A professora Maria Arminda conheceu no dia do 
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lançamento, que é uma campanha preventiva. Ela não trata pessoas, ela previne, ela 

conscientiza, ela alerta, ela orienta. E isso é, realmente, transformador. 

Então, parabéns à Universidade de São Paulo pelas ações promovidas. Um 

agradecimento especial pelo tempo que os senhores destinaram para colaborar com os 

trabalhos da nossa CPI. A deputada Valeria precisa fazer um relatório e essas informações 

são valiosíssimas para a construção desse resultado final que nós queremos ter. Essa visão 

completa do último ano sobre violência sexual contra universitárias. E foi, realmente, uma 

reunião muito valiosa. 

Recebam a nossa gratidão enquanto Comissão Parlamentar de Inquérito. Vou fazer, 

aqui, em nome de todos os deputados que, certamente, concordam comigo. Desejo uma 

boa tarde a todos e estimulo sempre a manutenção e a continuidade de ações que, eu 

acredito, todas elas, os resultados serão colhidos e já estão sendo colhidos. Prova disso 

são os dados que o Dr. Visintin apresentou a respeito, inclusive, da violência sexual contra 

mulheres, registrando, por último, que ainda vai ser sempre um tema desafiador. 

Não é porque as mulheres vítimas de violência doméstica, a grande maioria, não 

conta para ninguém, ainda é um desafio essa conscientização de que precisa contar para 

alguém, de que precisa denunciar. Há uma resistência, há um constrangimento, há muito 

medo, ainda, rondando as nossas mulheres no que diz respeito a isso, mas é o trabalho 

educativo que vai estimular e que vai criar esse ambiente de segurança, de, enfim, de 

estímulo, realmente, para que elas contem e busquem ajuda quando forem vítimas. 

Bem, excelentíssimos deputados, muito obrigada pela presença de todos. Nosso 

magnífico reitor, Dr. Vahan Agopyan, os excelentíssimos senhores professores doutores 

da USP, Dr. José Antônio Visintin e professora Maria Arminda do Nascimento Arruda, 

mais uma vez uma gratidão especial nossa. 

Esgotado o objeto da presente sessão, nós declaramos, então, encerrada a oitava 

reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga a violência sexual contra 

alunas universitárias. 

Uma boa tarde a todos, muito obrigada. 

 

* * * 

  

- Encerra-se a reunião. 

  

* * * 


