
 

PORTARIA DIRETORIA ADUFC Nº 01/2020 
 

Institui o Observatório do Assédio Moral nas 
Universidades Federais do Ceará, no âmbito da 
ADUFC, e dispõe sobre sua organização e seu 
funcionamento. 

 
 

O PRESIDENTE DO SINDICATO DOS DOCENTES DAS UNIVERSIDADES 
FEDERAIS DO ESTADO DO CEARÁ – ADUFC SINDICATO, no uso das atribuições 
que lhe conferem os arts. 25 e 26 do respectivo Estatuto, 

 

CONSIDERANDO as deliberações tomadas na Assembleia Geral Extraordinária do 
dia 25 de setembro de 2020; 

 
CONSIDERANDO que a instalação do Observatório do Assédio Moral nas 
Universidades Federais do Ceará se insere dentre os objetivos estatutários do art. 4.º; 
 
CONSIDERANDO que o assédio moral, que se materializa atualmente na gestão da 
UFC, UNILAB e UFCA, também já resulta em ambientes acadêmicos de grave 
perseguição política que comprometem o bom funcionamento das próprias instituições 
de ensino, as condições de trabalho docente e a saúde física e mental dos associados 
da ADUFC; 

 
RESOLVE: 

 
Art. 1º Fica instituído o Observatório do Assédio Moral nas Universidades Federais do 
Ceará, no âmbito deste Sindicato ADUFC, com a organização e o funcionamento 
disciplinados nos termos desta Portaria. 

 
Art. 2º O Observatório do Assédio Moral constitui ação sindical que, embora não 
vinculada diretamente à diretoria da ADUFC ou ao Conselho de Representantes, 
receberá deles apoio integral para o desenvolvimento das suas atividades, que terão 
os seguintes objetivos e atribuições: 

 

I – coletar informações e fazer monitoramento das condutas que configurem assédio 
moral contra docentes das Universidades Federais do Ceará, por quaisquer de suas 
formas; 
 
II – promover campanhas educativas nos ambientes acadêmicos para a 
conscientização das condutas que caracterizam assédio moral e para a informação 
das providências administrativas e judiciais que podem ser adotadas para fazê-lo 
cessar e/ou obter a respectiva punição dos responsáveis; 
 
III - elaborar estudos e eventos para debates acerca do assédio moral nas 
universidades federais do Ceará e propor medidas concretas de aperfeiçoamento de 
mecanismos administrativos e legais para coibir a sua prática e/ou as suas 
consequências danosas nos ambientes universitários; 
 

IV – prestar acolhimento e acompanhamento aos/às docentes vítimas de assédio 
moral, fornecendo o suporte necessário para a sugestão e/ou adoção das medidas 



cabíveis, que poderão ser tomadas pelos integrantes do Observatório, isoladamente, 
ou em conjunto com a assessoria jurídica da ADUFC, conforme for o caso; 
 
V – elaborar relatórios circunstanciados das condutas que caracterizem assédio moral 
e, caso comporte, enviá-los às autoridades competentes para a adoção das 
providências legais cabíveis, quando esgotadas as possibilidades e tratativas no âmbito 
do Observatório e/ou da assessoria jurídica da ADUFC; 
 
VI - encaminhar para deliberação em assembleia geral da ADUFC, ou em reunião do 
Conselho de Representantes, conforme for o caso, a emissão de moção de repúdio 
aos autores do assédio moral e às respectivas condutas, bem como moção de 
desagravo às vítimas, conferindo a tais atos ampla divulgação nos ambientes 
universitários, se estas últimas não se opuserem. 
 

3.º O Observatório do Assédio Moral terá a seguinte composição: 
 
I – 02 representantes da Universidade Federal do Ceará (UFC); 

 
II – 02 representantes da Universidade Federal do Cariri (UFCA); 
 
III – 02 representantes da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-
Brasileira (UNILAB). 
 
Parágrafo Primeiro - Cada Instituição de ensino terá ainda um representante suplente. 
 
Parágrafo Segundo – Os representantes titulares e suplentes serão eleitos em 
assembleia geral da ADUFC, para mandato de 01 (um) ano, sendo permitida uma 
recondução. 
 
Parágrafo Terceiro – A coordenação geral do Observatório será exercida por uma 
Comissão Executiva, formada por 3 representantes, sendo um de cada universidade, 
escolhidos na mesma Assembleia Geral, dentre os representantes titulares, 
igualmente para mandato de 01 (um) ano. 
 
Parágrafo Quarto – Também serão convidados a acompanhar as atividades do 
Observatório (01) representante do Ministério Público Federal no Ceará, (01) 
representante da Defensoria Pública da União, (01) representante do Conselho da 
Ordem dos Advogados do Brasil, Secção do Ceará e (01) representante do Conselho 
Estadual de Direitos Humanos no Ceará. 

 
Art. 4º Caberá às unidades administrativas da ADUFC sediadas na UFC, UFCA e 
UNILAB prestar apoio técnico e jurídico aos membros do Observatório, sem prejuízo 
da colaboração direta da diretoria da ADUFC e/ou do Conselho de Representantes. 
 
Art. 5º Esta Portaria entrará em vigor após a sua aprovação pelo Conselho de 
Representantes. 

 
Fortaleza/CE, 4 de fevereiro de 2021. 

Bruno Anderson Matias da Rocha 
PRESIDENTE DA ADUFC-SINDICATO 


