
                  MANIFESTO FEMINISTA DO FÓRUM  

              DE MULHERES EM LUTA DA UFPB 

       POR UMA UFPB SEM MACHISMO 
A Universidade é uma instituição pública constituída por homens e mulheres e que reproduz as 
relações sociais e suas dimensões estruturantes fora e dentro da instituição.  

As mulheres que estudam, trabalham e convivem na UFPB estão submetidas as todas formas 
de opressão, exploração e violência. Essas violações são recorrentes, silenciadas e tidas como 
parte da cultura machista de nossa sociedade capitalista, patriarcal e racista, portanto, 
banalizada.  

 O falso discurso de que a Universidade não reproduz estas relações de poder é tão frágil e 
contestável, que é possível observamos inúmeras situações de violência física, moral, psicológica 
e simbólicas contra nós mulheres.  

QUAL A REALIDADE DE NÓS MULHERES 
 QUE ESTUDAMOS, TRABALHAMOS E CONVIVEMOS NA UFPB? 

1. Somos discriminadas por professores, alunos, técnico-administrativos por sermos negras, 
lésbicas, bissexuais, transexuais, indígenas, mães e deficientes. 

2. Somos assediadas, moral e sexualmente por professores e alunos, técnico-administrativos 
e seguranças. 

3. Nos sentimos inseguras ao nos deslocarmos no interior da instituição por medo de sermos 
violentadas. 

4. Somos desacreditadas quando assumimos cargos de poder ou de representação, seja 
administrativamente ou como em pesquisa e extensão.  

5. Somos pouco representadas em espaços de decisão política da UFPB, em sua maioria 
composta ou comandados por homens, como CONSUNI, CONSEPE, DIREÇÕES DE 
CENTRO, CHEFIAS DE DEPARTAMENTO, COORDENAÇÕES DE CURSO, CENTROS 
ACADÊMICOS, SINDICATOS, entre outros espaços. 

6. Somos desvalorizadas e ridicularizadas em trotes estudantis ou em cursos ditos de 
predominância “masculina”. 

7. Somos invisibilizadas e culpabilizadas quando denunciamos os casos de abuso, assédio e 
violência na instituição. 

8. Não há na UFPB um mecanismo eficaz de denúncia e acolhimento para as vítimas de 
violência. 

9. Quando formalizamos as denúncias de violência, abuso e assédios na UFPB, seja junto as 
Pró-reitorias, Direções de Centro, Coordenações de Curso, Chefias de Departamento, 
Sindicatos e Ouvidoria somos desconsideradas, culpabilizadas e desacreditadas, além de 
que, a maioria das comissões de sindicância é composta majoritariamente por homens.  

AS MULHERES DA UFPB ESTÃO ORGANIZADAS NA LUTA 
#ufpbSEMmachismo  #2018M #ForaTemer 

JUNTE-SE A NÓS PARA O ATO  
 8 de Março! 

 
Local: Praça João Pessoa 

Hora: A partir das 8 horas 



 
 

VOCÊ CONHECE O FÓRUM DE   MULHERES EM LUTA DA UFPB? 

O QUE É FÓRUM?  Uma organização política feminista, auto-organizada, autônoma e 

deliberativa. 

QUEM PARTICIPA?  O Fórum é aberto para as mulheres que estudam, trabalham e convivem 

na UFPB, que se coadunam com os seus princípios e objetivos e que se comprometam com a 

efetivação de suas ações e fortalecimento. 

QUAIS OS NOSSOS OBJETIVOS?  

 Acolher e integrar mulheres que estudam, trabalham e convivem na UFPB com base na auto-

organização e autonomia; 

 Fomentar um espaço de articulação, proposição e intervenção política para o enfrentamento 

às diversas formas de iniquidade, opressão, exploração e violência contra as mulheres na UFPB 

e também na sociedade; 

 Fomentar, articular e propor políticas para mulheres na UFPB; 

 Representar as demandas e pautas das mulheres auto-organizadas do Fórum na UFPB e na 

sociedade; 

 Fortalecer o movimento de mulheres da Paraíba; 

 Promover formações políticas continuadas.  

QUAL O CAMPO DE ATUAÇÃO?  Diretamente, na UFPB; e no movimento de mulheres 

da Paraíba. 

NOSSOS PRINCÍPIOS: Feminismos; Auto-organização; Autonomia; Equidade de gênero, 

raça, etnia, religião/crenças, diversidades sexuais e deficiências; Sororidade e autocuidado; 

Formação política. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          FORA TEMER! 
                         - Contra os retrocessos e o desmonte da educação. 
                      - Por uma educação publica gratuita e de qualidade. 

 

PARTICIPE VOCÊ TAMBÉM! 
REUNIÕES E ATIVIDADES AUTO-ORGANIZADAS 

ABERTAS 

SE LIGA NA NOSSA PROGRAMAÇÃO: 

INSTAGRAM: @MULHERESUFPB 

FACEBOOK: /MULHERESUFPB 




