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Projeto de Evento 
 
 

1. Título: Assédio Moral e Sexual na Administração Pública 

 

2. Identificação 

2.1 Unidade/órgão proponente: DDRH 

2.2. Período de realização:  09/11/2017 
2.3. Horário: 14:00 às 18:00h 
2.4. Carga horária: 04:00 h 
2.5. Local: a definir 
 

3. Caracterização do público-alvo: 

3.1. Número de vagas: 80 
3.2. Público-alvo: Servidores da Carreira Docente e Técnico-administrativa da UFG, discentes e 
terceirizados. 
 
 

4. Justificativa: 

Contribuir para ampliar a visibilidade jurídica e social do fenômeno denominado assédio moral e 
sexual no trabalho, levando em conta o vínculo estatutário dos servidores docentes e técnico-
administrativos, como também, o vínculo dos discentes e trabalhadores terceirizados que trabalham 
na UFG. 
 

 

 

 
 

5. Objetivos do evento 

5.1. Geral 

Discutir sobre as mais variadas situações de assedio moral/sexual na Administração Pública, 
englobando os discentes e terceirizados em IFES. 
5.2.  Específicos  
Identificar e lidar com as situações de assédio moral/sexual no âmbito das IFES por meio do estudo 
de seu conceito, perfil dos envolvidos, como produzir provas no sentido de proteger e denunciar 
situações de assédio e, principalmente, como evitar. 
 

 
 

6. Programação 

Item Horário 

1. Noções gerais sobre assédio moral e 
sexual. (Conceitos, tipos de assédio e 
perfil dos envolvido) 

14:00 às 15:00 horas. 

2. Consequências para a saúde do 
assediado e ações preventivas contra o 

14:00 às 15:00 horas. 
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assédio. 
3. Conceito de princípio jurídico e normas 

existentes sobre o assédio moral e 
sexual  (Princípios e normas violadas 
pelo assediador no âmbito da 
Administração Pública). 

15:10 às 18:00 

4. Responsabilidade civil, penal e 
administrativa do assediador (de 
acordo com o vínculo com a IFES). 

15:10 às 18:00 

5. Responsabilidade civil da IFES (dano 
moral) por fato praticado por agente 
público (servidor docente ou técnico-
administrativo). 

15:10 às 18:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


