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 Em 2021, foram recebidas 24 denúncias referentes a possíveis casos de 

assédio moral, sexual e preconceito. Sendo: 

●     19 denúncias sobre assédio moral; 

●     04 denúncias sobre assédio sexual; 

●     01 denúncias sobre preconceito: 

○   01 sobre intolerância religiosa. 

 

 

 É importante ressaltar que os dados se referem ao número de denúncias 

protocoladas junto à Ouvidoria e não ao número de casos, uma vez que um único 

caso pode ser denunciado mais de uma vez.  

 

Das denúncias sobre assédio moral: 

● Dos denunciantes:  

o 09 indefinidos (anônimos, sem possibilidade de identificação da 

categoria pertencente); 

o 07 estudantes; 

o 02 docentes; 

o 01 técnico-administrativo.  

 

  

● Dos denunciados:  

o 07 técnicos-administrativos; 

o 05 docentes;  

o 04 estudantes;  

o  01 indefinido; 

o 01 Colaborador (terceirizado). 

 

● Das áreas:  

o 10 no âmbito da graduação; 

o 05 no âmbito da Gestão de Pessoas;  

o 04 em relações interpessoais (colegas de trabalho). 

 

Das denúncias sobre assédio sexual: 

● Dos denunciantes: 

o 01 estudantes; 

o 01 é docente; 

o 01 estuante; 
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o 01 indefinido; 

o 01 colaborador (terceirizado). 

 

● Dos denunciados:  

o 02 são docentes; 

o 01 é estudantes; 

o 01 colaborador (terceirizado). 

 

● Das vítimas:  

o 02 são estudantes; 

o 01 é externo; 

o 01 colaborador (terceirizado). 

 

● Das áreas:  

o 03 no âmbito da graduação; 

o 01 em relações interpessoais (colegas de trabalho). 

 

Das denúncias sobre preconceito: 

● Dos denunciantes: 

○ 01 é estudante. 

 

 

● Dos denunciados:  

○ 01 é docente. 

 

 

● Das áreas:  

○ 01 no âmbito da graduação. 

 

 

Evolução anual 

 

Em 2016, tivemos a primeira campanha institucional para conscientização 

e combate ao assédio moral, sexual e preconceito no âmbito da UFG.  

Já em 2017, foi aprovada a Resolução Consuni nº 12/2017, que instituiu 

normas e procedimentos a serem adotados pela Universidade acerca da temática, 

e constituída a Comissão Permanente de Acompanhamento de Denúncias e 

Processos Administrativos Relacionados a Questões de Assédio Moral, Sexual e 

Preconceito. Desde então, diversas ações foram realizadas nesse sentido.  

Por este motivo, para fins de análise da evolução anual das denúncias 

sobre possíveis casos de assédio moral, sexual e preconceito, foram 

contabilizados os dados referentes aos últimos cinco anos.  
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Destaca-se o percentual de denúncias referentes a assédio moral, sexual 

e preconceito em relação ao número total de manifestações registradas junto à 

Ouvidoria.  

Com exceção do ano de 2019, quando a quantidade de denúncias 

representou 12% do total de demandas recebidas, esse percentual tem se 

mantido entre 4% e 8% desde que a temática passou a ser amplamente debatida 

na Universidade. 
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