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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS E COMUNITÁRIOS

PORTARIA PRAEC Nº 09, DE 01 DE OUTUBRO DE 2019

 

O PRÓ-REITOR DE ASSUNTOS ESTUDANTIS E COMUNITÁRIOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL
DO PAMPA, no uso de suas atribuições, observando os ar�gos 6º, inciso II, 7º e 8º, da Resolução
CONSUNI/UNIPAMPA n.º 254, de 12 de setembro de 2019, que ins�tui a Polí�ca de Promoção da Cultura
de Paz na Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA),

 
CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer fluxos para o recebimento de denúncias de

violência �sica ou psicológica, nos termos do ar�go 2º, da Resolução CONSUNI/UNIPAMPA n.º 254/2019,
 
RESOLVE:
 
Art. 1º A Coordenadoria de Assuntos Estudan�s e Comunitários – CAEC – receberá

denúncias de violência �sica ou psicológica, que seja ví�ma qualquer estudante da Unipampa.
Art. 2º A denúncia deverá conter os seguintes elementos:
I. descrição do fato, com todas as suas circunstâncias;
II. data do fato;
III. qualificação dos agentes infratores, com dados que permitam a sua iden�ficação;
IV. indicação de testemunhas do fato ou documentos probatórios, quando houver;
V. assinatura do denunciante.
Parágrafo único. A CAEC não acolherá denúncias anônimas ou que não possua os elementos

elencados no caput desse ar�go.
Art. 3º Cumprido o disposto no ar�go 2º, a CAEC encaminhará a denúncia ao Pró-Reitor de

Assuntos Estudan�s e Comunitários, para representação do fato junto ao órgão responsável.
§1º Não cumprido o estabelecido no ar�go 2º, a CAEC solicitará ao denunciante que ofereça

informações complementares, no prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento da demanda.
§2º Caso o fato descrito caracterize-se como ilícito penal, a CAEC orientará o denunciante a

dar conhecimento à autoridade policial ou ao Ministério Público.
Art. 4º O Pró-Reitor de Assuntos Estudan�s e Comunitários analisará se o fato é descrito no

ar�go 2º, da Resolução CONSUNI/UNIPAMPA n.º 254/2019, e representará à autoridade responsável ou
arquivará a denúncia, mediante despacho fundamentado.

Art. 5º Todos os servidores que possuírem conhecimento da denúncia deverão guardar
sigilo, sob pena de responsabilização administra�va.

Art. 6º Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenadoria de Assuntos Estudan�s e
Comunitários, em primeira instância, e pelo Pró-Reitor de Assuntos Estudan�s e Comunitários, em
segunda e úl�ma instância.

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação no Bole�m de Serviço
Eletrônico da Unipampa.

 

Boletim de Serviço Eletrônico em 01/10/2019
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Diogo Alves Elwanger

Pró-Reitor de Assuntos Estudan�s e Comunitários

Documento assinado eletronicamente por DIOGO ALVES ELWANGER, Pró-Reitor(a) de Assuntos
Estudan�s e Comunitários, em 01/10/2019, às 16:24, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0166890 e
o código CRC E3F6255A.
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