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Relatório aponta 'abusos constantes'
na Faculdade de Medicina da USP
CLAUDIA COLLUCCI
EMILIO SANT'ANNA
DE SÃO PAULO

21/11/2014  02h00

Violência sexual, contra calouros, abuso moral,
coação, discriminação de gênero e orientação sexual,
intolerância étnica e religiosa, consumo excessivo de
drogas ilícitas e controladas. A lista dos problemas da
Faculdade de Medicina da USP é extensa.

A constatação é da própria faculdade. Está apontada
em relatório da comissão nomeada para avaliar a
série de denúncias de violação de direitos humanos
entre alunos do curso mais concorrido no vestibular da universidade.

Entre as soluções apontadas pelo documento, obtido pela Folha, estão o veto
a bebidas destiladas, ao "open bar" (consumo livre após pagamento do
ingresso) e à venda para quem apresentar sinais de embriaguez nas festas de
recepção aos calouros.

Segundo o texto, a semana em que os novos alunos são recebidos é "uma
situação preocupante" na qual há intenso consumo de álcool e situações de
risco.

Os problemas na faculdade vieram à tona após audiência pública na
Assembleia Legislativa em que foram descritos oito casos de violência dentro
da USP, entre os quais dois de estupro em festas organizadas na universidade.

Duas alunas relataram terem sido estupradas em festas promovidas por
alunos da faculdade.

Segundo o relatório, entre outros itens, "a violência sexual ocorre de forma
repetida" na unidade, o "abuso moral é prática constante" e "o consumo
excessivo de drogas lícitas, ilícitas e de prescrição" é rotineiro.
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Uma faculdade que tem medo do Enade,seus alunos vão mal nos exames de residência do
SUS SP e agora estes escândalos drogo-sexuais,nosso dinheiro indo pelo ralo.

Funcionários da USP protestam em apoio a vítimas de estupro, homofobia e racismo na universidade

VETO TOTAL

Formada por cerca de cem pessoas, entre professores titulares, alunos e
funcionários, a comissão não chegou a um consenso sobre o veto às bebidas
alcoólicas nas festas.

De acordo com o documento, todos os alunos que fizeram parte da comissão
foram contrários a essa proibição.

Milton Arruda Martins, atual presidente da comissão, disse à Folha que é
favorável a medidas de redução de danos. "Não adianta proibir. Alivia a barra
da universidade e joga o problema para outro lugar, porque, é óbvio, as festas
vão continuar."

Ele diz que o álcool expõe os jovens a situações de risco, mas é preciso separar
e punir os crimes. "Ninguém vira estuprador porque bebeu."

Posição diferente tem o professor associado Arthur Guerra de Andrade, chefe
do grupo de álcool e drogas da faculdade. Para ele, as medidas são
"românticas" e de difícil execução. Por exemplo, o veto ao destilado. "A
molecada entra com garrafa de vodca escondida. Quem vai impedir? Vão
revistar todo mundo?"

O relatório com as propostas da comissão será votado na próxima quarta (26)
pela congregação da faculdade. 
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Drogado e mau caráter enquanto estudante, drogado e mau caráter após formado! Como vamos
ficar tranquilos sabendo o que podem aprontar durante exames corporal em nossas filhas e
esposas?

O assédio moral e sexual nas relações de trabalho ocorre frequentemente, tanto na iniciativa
privada quanto nas instituições públicas. A prática desse crime efetivamente fortalece a
discriminação no trabalho, a manutenção da degradação das relações de trabalho e a exclusão
social. O assédio moral e sexual no trabalho caracteriza-se pela exposição dos trabalhadores a
situações humilhantes e constrangedoras, repetitivas e prolongadas durante a jornada de
trabalho e relativas ao exercício ...
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 Responder

Termos e condições

Anuncie aqui
Hyundai Grand Santa Fe
Compre seu Grand Santa Fe no Maior Distribuidor do Mundo, Confira Já!
www.caoa.com.br/hyundai/grand-santa

Promoção Protex
Concorra a R$ 40 mil para você e a R$30 mil para sua família! Clique!
www.promocaoprotex.com.br

Natal na Hope! Aproveite
Surpreenda neste Natal presenteando com Hope. Acesse e confira!
HopeLingerie.com.br

UOL Cliques

Freud, Além da Alma
(DVD)

John Huston

De: R$ 69,90

Por: R$ 39,90

Comprar

Cerveja Feita em Casa

Greg Hughes

De: R$ 59,90

Por: R$ 45,90

Comprar

FOLHA DE S.PAULO
Sobre a Folha
Expediente
Fale com a Folha
Folha en Español
Folha in English
Folhaleaks
Folha Íntegra
Folha Transparência
Folha 10
E-mail Folha
Ombudsman
Atendimento ao Assinante
ClubeFolha
PubliFolha
Banco de Dados
Datafolha
Folhapress
Treinamento
Trabalhe na Folha
Publicidade

Logout

Assine a Folha

Atendimento

Versão Impressa

POLÍTICA
Poder
Eleições 2014
Poder e Política
Mensalão
Tudo Sobre

MUNDO
Mundo
BBC Brasil
Deutsche Welle
Financial Times
Los Hermanos
Radio France
Internationale
The Guardian
The New York Times

COTIDIANO
Cotidiano
Folha Verão
Educação
Escolha a Escola
Simulados
Ranking Universitário
Pelo Brasil
Ribeirão Preto
Rio de Janeiro
Revista sãopaulo
sãopaulo hoje
Loterias
Aeroportos
Praias
Trânsito

ESPORTE
Esporte
Folha na Copa
Paulista 2014
Calendário esportivo
Rio 2016
Seleção brasileira
Tênis
Turfe

CULTURA
Ilustrada
Grade de TV
Melhor de sãopaulo
Moda
Cartuns
Comida
Banco de receitas
Guia
Ilustríssima
Serafina

TEC
Tec
Games
Smartphones
TVs
Quadrinhos

F5
F5
Bichos
Celebridades
Colunistas
Estranho!
Eu Amo

+ SEÇÕES
Acervo Folha
Calendário 2014
Em Cima da Hora
Empreendedor Social
Erramos
Especiais
Feeds da Folha
Folha apps
Folhinha
Fotografia
Horóscopo
Infográficos
Turismo
Minha História

TV FOLHA
TV Folha

CLASSIFICADOS
Empregos
Imóveis
Negócios e Carreiras
Veículos

REDES SOCIAIS

Viva em férias todos os dias

Netbooks

A partir de 12X R$ 63.
Confira!

CMA Series 4

O melhor sistema para
investir na Bolsa!

 COMPARTILHAR

 COMPARTILHAR
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