O que fazer em caso de assédio?
A vítima deve denunciar o assediador
(que pode ser docente, supervisor(a), funcionário(a) ou colega),
junto do Gabinete dos Serviços Sociais e Género do ISCISA,
onde será assegurada a confidencialidade e
garantido o devido encaminhamento.
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Saiba que não está sozinho(a).
No Gabinete dos Serviços Sociais e
Género poderá ter assistência
com sigilo e confidencialidade.
Mais informações em www.iscisa.ac.mz
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Modus operandi dos assediadores

O que é assédio sexual
O assédio sexual é um tipo de violência que se caracteriza
por qualquer acção ou comportamento sexual que acontece
sem o consentimento da outra pessoa. Esse tipo de assédio
engloba uma série de comportamentos, que vão desde o
contacto físico até um comentário com conotação sexual.

Tipos de assédio sexual
- Assédio verbal
Comentários sexualmente sugestivos sobre a forma do corpo
e/ou actividades sexuais; convites repetitivos e não
desejados para saídas, chamadas telefónicas e mensagens
de natureza sexual; abuso verbal, ameaças e piadas
indesejadas de índole sexual;
- Assédio físico
Gestos sexuais, tocar de forma inapropriada, dar palmadas,
apalpar, tentar beijar à força, relação sexual forçada;
- Assédio visual
Mostrar, enviar e solicitar conteúdos pornográficas;
- Pedido de favores sexuais
Avanços sexuais não desejados que condicionam vantagens
académicas ou profissionais.

- Avanços em portas fechadas;
- Sussurros;
- Olhares maliciosos;
- Comentários embaraçosos, insistentes e indirectos;
- Envio e/ou solicitação de mensagens, fotos ou vídeos com
conteúdo sexual, por telefone ou por email;
- Contacto corporal inapropriado;
- Ameaças.

Circunstâncias em que pode ocorrer
- Durante as aulas teóricas e práticas e no estágio;
- Na realização de avaliações;
- Durante a supervisão dos trabalhos de fim do curso;
- No atendimento académico prestado;
- Em qualquer circunstância académica, incluindo o uso das
telecomunicações e meios digitais.

Consequências do assédio sexual
- Desgaste físico e psicológico; - Violação sexual;
- Baixo desempenho académico; - Desistência dos estudos.

