


O projeto  ela não quis é uma iniciativa 

para a conscientização acerca da 

violência de gênero ocorrida dentro 

da Universidade Federal de Goiás. 

Apresentamos dados e relatos 

ilustrados de casos ocorridos na UFG.

Esperamos que tenha 
uma boa leitura!
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da pesquisa “Violência contra mulher no ambiente 

universitário” (2015) do Instituto Avon.
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O projeto ELA NÃO QUIS é uma 

iniciativa para conscientização acerca 

da violência de gênero ocorrida 

dentro da Universidade Federal de 

Goiás. Apresentamos dados e relatos 

ilustrados de casos ocorridos na UFG, 

esperamos que tenha uma boa leitura!
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Aqui você encontra relatos ilustrados 

de manas que passaram por situações 

de violência de gênero na UFG. 

HISTÓRIAS

Ela quis
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A foto
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Era sábado e eu já tinha bebido a 

tarde toda com meus amigos. 

No fim do dia fui convidada 

para ir a um bar.

Do meu lado, o meu professor, 
sóbrio, sem roupa e dormindo.

conseguia andar. Eu ia te levar 
pra casa mas o professor disse 
que estava indo embora 
e que te levava”.

Continuei frequentando as aulas 

dele, que sempre foram cheias de 

carro. Ao chegar ao meu destino, 

ele tentou me beijar 

e eu o empurrei.

Entrei em casa, acordei minha 

colega e contei aos prantos o que
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Conheça o projeto #nãoénão!
Entendeu? Assédio Sexual é Crime 
campanha institucional 

da Universidade Federal de Goiás 

(UFG) contra o assédio sexual. 

De acordo com a 

Resolução Consuni 12/2017, 
é considerada assédio sexual 

toda conduta com conotação sexual, 

não desejada pela vítima.

A ouvidoria da UFG é o orgão 

responsável pelo recebimento 

de denúncias, o contato pode ser

feito pelos seguintes meios: 

E-mail • ouvidoria.reitoria@ufg.br

Site 1• sistema.ouvidorias.gov.br

Site 2  • www.ouvidoria.ufg.br

Telefone  • (62) 3521-1149

Goiânia • (62) 320-1280

Goiás Velho • (62) 3371-2784

Jataí • (64) 3232-0701

Catalão • (64) 3441-1604

Ou entre em contato com a Delegacia 

Especializada no  Atendimento à 

Mulher (DEAM) 
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Mana, quer contar sua 
história para a gente?
Esse espaço é para compartilhar 

os casos de violência de gênero 

que ocorrem na UFG, sinta-se a 

vontade para conversar conosco.

ENVIAR

DESABAFA
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