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NOTA 
Resumo e atualizações sobre denúncia de  

violência sexual envolvendo estudantes 
 

 

No mês de junho passado, a comunidade acadêmica da Universidade da Integração 

Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) foi impactada por uma denúncia de violência 

sexual praticada por um aluno contra uma aluna, numa residência particular no município de 

Acarape, estado do Ceará. O inquérito foi instaurado pela Delegacia da Polícia Civil de 

Redenção-Ceará e o processo tramita em segredo de justiça na Vara Única da Comarca de 

Acarape. Ambos os envolvidos estão cumprindo suas atividades acadêmicas, observadas as 

devidas determinações judiciais.  

No último dia 29 de junho, o Conselho Universitário recepcionou como próprio o 

Regime Disciplinar para estudantes da Universidade Federal do Ceará, com alterações. Entre 

as faltas passíveis de penalidade, o regramento inclui “delitos sujeitos a ação penal praticados 

no recinto interno ou externo à Universidade, de que resulte sentença condenatória, transitada 

em julgado, nos termos das alíneas ‘a’ e ‘b’ do inciso I do art. 92 do Código Penal Brasileiro”. 

Essa normativa já era adotada pela Unilab em razão de acordo de cooperação técnica. 

O contexto interno e externo foi da efervescência de muitas versões e de manifestações 

acaloradas, algumas inclusive interpretadas como racistas ou de generalização, além de 

informações erradas veiculadas em meios de comunicação. Estão sendo feitos esforços de 

mediação de conflitos e de correção de versões equivocadas. 

 Nesse sentido, vale reafirmar que não há formalizado e denunciado nenhum caso de 

violência sexual ou física ocorrido dentro das dependências da Unilab. Em relação a ocorrências 

fora da universidade e em circunstâncias particulares, o Núcleo de Políticas de Gênero e 

Sexualidades (NPGS/Propae) produziu, em 2015, um documento que relatava 01 (um) caso de 

violência sexual e 03 (três) de violência física praticados contra alunas. Os que foram 

formalizados junto ao NPGS foram encaminhados às instituições municipais e estaduais 

competentes.  

 As estatísticas de violência contra a mulher e de agressões de cunho racista demostram 

que esses são gravíssimos fenômenos sociais presentes nos mais diversos locais do Brasil e do 

mundo, o que só reafirma a importância que tem a Universidade da Integração Internacional da 

Lusofonia Afro-Brasileira em suscitar, por meio do ensino, da pesquisa e da extensão, o olhar crítico 

sobre a realidade e o enfrentamento dos graves problemas de nossas sociedades. 
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