
Nota de repúdio ao caso de assédio moral e sexual 

ocorrido no curso de Ciências Sociais da UFMG 

 

Nós, do setorial de mulheres da Articulação 

Nacional de Estudantes de Ciências Sociais (ANECS), 

através dessa nota demonstramos total repúdio ao caso 

de assédio moral e sexual que tem ocorrido no curso de 

Ciências Sociais da Universidade Federal de Minas 

Gerais, no qual o professor Francisco Coelho dos Santos 

está envolvido. 

Nós, como alunas, mulheres e feministas repudiamos as atitudes do professor 

de Sociologia, pois o mesmo ao invés de desempenhar a função que lhe foi cabível: de 

professor com respeito perante todxs, assediava verbalmente as alunas com 

comentários machistas, ridículos. Segundo alunas do mesmo, esses assédios não 

aconteceram de forma isolada, houve vários relatos de ofensas do professor às 

mulheres, dizendo que “menstruadas não serviam para nada, nem para o consumo 

oral”. Tais posturas são INADMISSÍVEIS, pois como um professor de Sociologia, é de 

se esperar, o mínimo de coerência e respeito por saber que em pleno século XXI, as 

mulheres ainda são colocadas em posição de inferioridade dos homens, onde muitas 

alunas de Ciências Sociais pesquisam, publicam artigos, lutam para que haja de fato 

respeito nessa sociedade machista, patriarcal, na qual as mulheres o tempo todo estão 

reduzidas a meros objetos pela mídia, são exploradas no mercado de trabalho, nós 

esperamos dos nossos professores respeito e que esses deem visibilidades as 

opressão sofridas pelas mulheres em suas aulas, nas discussões em sala  etc. 

Nós, do espaço auto organizado de MULHERES DA ANECS, a abertura de 

sindicância para apurar os fatos narrados; exigimos a exoneração desse professor; que 

ele se retrate perante a comunidade acadêmica e principalmente perante as alunas que 

ele constrangeu em seus comentários desnecessários e machistas. 

Não toleraremos de forma alguma machismo, assédios, opressão nas nossas 

salas de aula. Exigimos respeito por parte de todxs que compõe o espaço acadêmico e 

demonstramos nosso TOTAL apoia as alunas de Ciências Sociais da UFMG, as quais 

muitas delas constroem o setorial de mulheres de ANECS. 

Lutaremos pelo fim do machismo, das opressões às mulheres e pela 

EMANCIPAÇÃO PLENA, sejam elas universitárias, trabalhadoras, negras, índias, 

brancas, lésbicas.  

 

  


