
Esta pesquisa tem por objetivo levantar indicadores sobre a qualidade das interações entre as
pessoas que estudam e trabalham na USP. Quer ouvir inicialmente estudantes de graduação e pós-
graduação (mais adiante professoras/es e funcionárias/os) sobre seu grau de (in)satisfação com as
formas de tratamento e convivência que experimentam em seu cotidiano, tanto entre colegas,
quanto na relação com professores/as e funcionários/as.
 
Sua participação, totalmente voluntária, é muito importante. A pesquisa pretende gerar
conhecimento sobre a qualidade das interações que ocorrem no dia a dia da Universidade de modo
que a comunidade uspiana possa elaborar coletivamente respostas de reforço às formas de
convivência positivas e de enfrentamento às formas de convivência negativas.

As respostas e informações aqui obtidas serão trabalhadas de modo agregado, com tratamento
estatístico, mantendo-se total sigilo sobre a identidade das pessoas respondentes. Isso significa,
também, que o simples preenchimento do questionário não constitui um canal de denúncia para
nenhum tipo de ocorrência. Caso queira fazer alguma denúncia ou solicitar ajuda, clique aqui para
ver contatos de serviços que podem orientá-la/o. (Ao final do questionário você também encontrará
esse mesmo link).

Por tratar de questões relacionadas a respeito e a desrespeito, a formas de apoio e de
solidariedade, a formas de discriminação e outras violações, serão abordados temas que podem
ser desconfortáveis, despertar lembranças e emoções, remetendo-a/o a experiências ruins que
tenha vivido. Ao chegar a esses blocos de perguntas você será avisada/o, podendo optar por não
respondê-las antes mesmo de lê-las, se assim preferir.

Responder esta pesquisa pode levar de 15 minutos a uma hora,  depende do quanto você tem a
dizer sobre os importantes temas abordados. Mas o preenchimento do questionário pode ser
interrompido e retomado quantas vezes você quiser, sem perder o que já estiver feito.

E lembre-se: como se trata ora de questões de opinião, ora de narrativa de vivências, não há
resposta certa ou errada para nenhuma pergunta. O importante é que você responda sempre com
sinceridade. 

Objetivos e compromissos

1. Você compreendeu os objetivos desta pesquisa?*

Sim, compreendi.

Não, gostaria de ter mais esclarecimentos.

http://sites.usp.br/uspmulheres/ondebuscarajuda/




O objetivo desta pesquisa é ouvir estudantes de graduação e pós-graduação sobre como se
sentem frequentando a USP.  Sua participação é voluntária, mas muito importante. Ao responder
você poderá contribuir para melhorar as relaçoes de convivência na universidade.  Chegando
a temas mais sensíveis, você será avisada/o, podendo pular perguntas antes mesmo de ler seus
enunciados. E sua identidade, como a de todas/os respondentes, será mantida sob total sigilo.

Esclarecimentos

2. Você compreendeu os objetivos desta pesquisa? Deseja participar?*

Compreendi e quero participar da pesquisa.

Compreendi, mas NÃO quero participar da pesquisa.

Não compreendi e não quero participar.



Consentimento

3. Você está de acordo com os termos propostos e aceita voluntariamente participar desta pesquisa?*

Sim, concordo e quero participar da pesquisa

Não concordo, não quero participar da pesquisa



Este questionário é voltado apenas para estudantes inscritas/os na USP no ano de 2017, seja com
matrícula ativa ou trancada, de graduação ou de pós-graduação. Se você não era aluno/a da USP
em 2017, favor não responder ao questionário.
 
NOTAS:
(1) As perguntas marcadas com asterisco são de resposta obrigatória.
(2) O preenchimento do questionário pode ser interrompido, suas respostas serão salvas. Você
pode retomá-lo a qualquer momento, inclusive mudando de dispositivo (p. ex., de computador para
celular, ou vice-versa), enquanto a coleta dos dados estiver acontecendo (até 04/01/18).
 

Bloco 1 - Dados cadastrais e sociodemográficos

4. (Q1) Você está inscrita/o (ou estava em 2017) em algum curso de graduação (bacharelado e/ou
licenciatura)?

*

Sim. 

Não. 



Dados cadastrais 

5. (Q2) Curso que está fazendo na USP (ou no qual estava inscrita/o em 2017)*

6. (Q3) Período em que estava matriculada/o no 2o. semestre de 2017

Matutino

Vespertino

Noturno

Integral

Estava com a matrícula trancada

7. (Q4) Período(s) que frequentou de fato no 2o. semestre de 2017

Matutino

Vespertino

Noturno

Integral

Trancado

8. (Q5) Ano de entrada no curso que faz atualmente (que fez em 2017)*



Dados cadastrais

9. (Q6) Você está inscrita/o (ou estava em 2017) em algum curso de pós-graduação?*

Sim.

Não. 



Dados cadastrais

10. (Q7) Modalidade do curso que está fazendo (ou no qual estava inscrita/o em 2017)*

Mestrado

Doutorado

Pós-Doutorado

11. (Q8) Área do curso de PÓS-GRADUAÇÃO que está fazendo (ou fez em 2017) na USP*

12. (Q9) Período em que estava matriculada/o no 2o. semestre de 2017

Matutino

Vespertino

Noturno

Integral

Estava com a matrícula trancada

13. (Q10) Período(s) que frequentou de fato no 2o. semestre de 2017

Matutino

Vespertino

Noturno

Integral

Trancado

14. (Q11) Ano de entrada no curso que faz atualmente (que fez em 2017)*



Dados cadastrais

15. (Q12) Fora o(s) curso(s) em que você está inscrita/o atualmente (ou estava em 2017), você já fez
algum outro curso na USP?

*

Não, este é o primeiro curso que faço (fiz) na USP

Sim, já fiz outro(s) curso(s) na USP (tendo ou não terminado, seja de graduação ou pós).



Dados cadastrais 

16. (Q13) Modalidade de curso(s) anterior(es) que fez na USP
(Se já fez mais de um curso na USP antes do atual, considerar o mais graduado)

Graduação 

Pós-graduação 

17. (Q14) Ano de entrada em curso anterior 
(Caso possua mais de um ingresso na USP, considerar o ano de entrada do curso mais antigo)

18. (Q15) Considerando todos os cursos que fez e faz na USP, ou seja, todo seu histórico como estudante
desta universidade, há aproximadamente quantos anos você frequenta a USP? 
(Considerar só os anos como aluna/o)



Dados sociodemográficos

19. (Q16) Que idade você tinha em 01 de outubro de 2017?*

20. (Q17) Qual é o seu sexo de registro no nascimento?*

Feminino

Masculino

21. (Q18) Qual é a sua identidade de gênero? 
(caso não se identifique com as categorias listadas, marque “Outra” e descreva)

*

Mulher 

Homem

Gênero não binário/ queer

Outra:

22. (Q19) Qual é a sua orientação sexual?*

Heterossexual

Homossexual (gay ou lésbica)

Bissexual

Pansexual

Queer

Assexual

Outra:

23. (Q20) Qual é a sua "raça" ou cor?



Qual etnia? (opcional) 

24. (Q21) Considerando as categorias do IBGE, você diria que sua cor/raça/etnia é:*

Branca

Preta

Parda

Amarela

Indígena



"Art. 2o Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de
natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras,
pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as
demais pessoas." 
Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência) 

Dados sociodemográficos

 Sim Não

de natureza física
(relacionado a
capacidade motora e/ou
locomoção)?

de natureza sensorial
(visual, auditiva, surdo-
cegueira)?

de natureza intelectual,
que interfere nas suas
atividades ou nas suas
relações na
universidade?

25. (Q22) Você tem algum impedimento de longo prazo de natureza física, sensorial ou intelectual?*



Responda as questões abaixo levando em conta a qualidade das relações que você
tem vivenciado, seja em sala de aula e em outras dependências do campus, seja em
atividades acadêmicas externas ou em espaços e eventos ligados à USP, tais como
festas, trotes, campeonatos etc.

Bloco 2 – Convivência na USP

26. (Q23) De um modo geral, considerando a convivência entre estudantes, você diria que no seu dia a
dia na USP você tem relações: 
(assinale a alternativa que mais se aproxima do seu caso)

Amigáveis ou prazerosas, nas quais você costuma se sentir bem

Na maioria das vezes amigáveis, às vezes conflituosas

Meio a meio, depende, em parte amigáveis, em parte conflituosas

Na maioria das vezes conflituosas, às vezes amigáveis

Conflituosas, nas quais você costuma se sentir mal

Que lhe provoca outros sentimentos/outras respostas (descreva):



Convivência na USP

27. (Q24) Favor exemplificar relações conflituosas vivenciadas com colegas.

28. (Q25) E considerando a convivência com as/os professoras/es, você diria que de um modo geral no
dia a dia na USP, na maior parte das vezes, você recebe um tratamento: 
(assinale a alternativa que mais se aproxima do seu caso)

Respeitoso, com o qual você costuma se sentir bem

Na maioria das vezes respeitoso, às vezes desrespeitoso

Meio a meio, depende, em parte respeitoso, em parte desrespeitoso

Na maioria das vezes desrespeitoso, às vezes respeitoso

Desrespeitoso, com o qual você costuma se sentir mal

Que lhe provoca outros sentimentos/outras respostas (descreva):



Convivência na USP

29. (Q26) Favor exemplificar tratamentos desrespeitosos que você recebeu de professores/as.

30. (Q27) E como você diria que as/os estudantes costumam tratar as/os professoras/es? De modo:

Respeitoso

Na maioria das vezes respeitoso, às vezes desrespeitoso

Meio a meio, depende, em parte respeitoso, em parte desrespeitoso

Na maioria das vezes desrespeitoso, às vezes respeitoso

Desrespeitoso

Outras respostas (descreva):



Convivência na USP

31. (Q28) Favor exemplificar tratamentos desrespeitosos de alunos/as com professores/as.

32. (Q29) Considerando a relação com as/os funcionárias/os, você diria que de um modo geral quando
tem contato com elas/es você recebe um tratamento: 
(assinale a alternativa que mais se aproxima do seu caso)

Respeitoso, com o qual você costuma se sentir bem atendida/o

Na maioria das vezes respeitoso, às vezes desrespeitoso

Meio a meio, depende, em parte respeitoso, em parte desrespeitoso

Na maioria das vezes desrespeitoso, às vezes respeitoso

Desrespeitoso, com o qual você costuma se sentir mal atendido

Que lhe provoca outros sentimentos/outras respostas (descreva):



Convivência na USP

33. (Q30) Favor exemplificar tratamentos desrespeitosos que você recebeu de funcionários/as.

34. (Q31) E como você diria que as/os estudantes costumam tratar as/os funcionárias/os, de modo:

Respeitoso

Na maioria das vezes respeitoso, às vezes desrespeitoso

Meio a meio, depende, em parte respeitoso, em parte desrespeitoso

Na maioria das vezes desrespeitoso, às vezes respeitoso

Desrespeitoso

Outras respostas (descreva)



Convivência na USP

35. (Q32) Favor exemplificar tratamentos desrespeitosos de alunos/as com funcionários/as.



Convivência na USP

 Nunca Uma ou duas vezes Algumas vezes Muitas vezes

por falta de condições
financeiras

por alguma
insegurança, temor, ou
medo de alguém

por constrangimento ou
por temer algum
julgamento moral

por constrangimento ou
por temer algum
julgamento político

por temer alguma outra
consequência

DESCREVA (o que e o porquê – se mais de uma, a que considera mais importante):

36. (Q33) Você já deixou de fazer algo que deveria ou que gostaria de ter feito na USP (atividades
acadêmicas, de convivência ou qualquer outra) por algum dos motivos abaixo?

Nunca Uma ou duas vezes (descreva) Algumas vezes (descreva) Sim, muitas vezes (descreva)

DESCREVA (o que e o porquê – se mais de uma, a que considera mais importante):

37. (Q34) Você já deixou de se expressar ou de manifestar opinião em público alguma vez na USP, ou
foi constrangida(o) ao manifestar opiniões, seja em sala de aula ou outro espaço do campus?



 

Espaços educacionais
(salas de aula, de
estudo, laboratórios,
biblioteca, interior dos
prédios)

De convivência
(restaurantes,
lanchonetes,
CEPEUSP)

Atléticas, festas

Centros acadêmicos
(fora festas)

De circulação (ruas,
praças, pontos de
ônibus, fora dos prédios)

38. (Q35) De um modo geral, os ambientes em que você mais circula ou frequenta na USP são espaços
onde fisicamente você se sente segura/o ou insegura/o?

Nunca  
Teve um ou dois episódios ou

acontecimentos Sim, algumas vezes Muitas vezes / com frequência

39. (Q36) Desde que iniciou seus estudos na USP (caso tenha tido mais de um ingresso, considerar
desde o primeiro), ocorreu alguma situação (ou você vive situações) em que você se sentiu ou se sente
desrespeitada/o, humilhada/o, discriminada/o, intimidada/o? Ou, ainda, você já sofreu algum outro tipo de
violência, seja em sala de aula ou em outras dependências do campus, em competições, trotes, ou em
atividades acadêmicas externas, em festas e eventos ligados à USP, ou ainda em moradias estudantis
dentro ou fora dos campi?

*



As perguntas a seguir referem-se à situação mais grave de desrespeito,
humilhação, discriminação, intimidação ou outra violência que acontece ou
aconteceu com você na USP, ou em eventos relacionados à USP. Favor descrever. 

Situação mais grave vivida na USP (ou relacionada à USP)

40. (Q37) O QUE OCORRE/ OCORREU:*

41. (Q38) ONDE (Dentro ou fora da USP? Se dentro, em que lugar ou tipo de espaço? Se fora, em que
lugar ou tipo de evento?):

*

42. (Q39) COM QUE FREQUÊNCIA OCORRE / OCORRIA:

Uma vez/fato pontual

Duas ou três vezes

Quatro ou mais 

43. (Q40) QUANDO ACONTECEU / (se mais de uma) QUAL FOI A ÚLTIMA VEZ:*

No 2o. semestre de 2017

No 1o. semestre de 2017

Mais de 1 ano a 2 anos

Mais de 2 anos a 3 anos

Mais de 3 anos a 5 anos

Mais de 5 anos a 7 anos

Mais de 7 anos a 10 anos

Há mais de 10 anos



Favor responder as questões abaixo sobre a pessoa que faz ou fez isso com você /
causou o fato descrito.
(Se mais de uma pessoa, leve em conta aquela que lhe causou a situação mais grave, ou a que
você considera como principal responsável pelo ocorrido.)

Situação mais grave

44. (Q41) Qual é (ou era na época do/s acontecimento/s) o vínculo dessa pessoa com a USP?*

45. (Q42) Qual a relação dessa pessoa com você? (na época do/s evento/s)*

46. (Q43) Considerando as categorias do IBGE, você diria que a cor/raça dessa pessoa é:*

Branca

Preta

Parda

Amarela

Indígena

Outra

Não sei

47. (Q44) Houve mais pessoas envolvidas no(s) fato(s) descrito(s), além da citada acima?*

Não

Sim. Quantas? (especifique)



Responda as questões abaixo sobre a segunda pessoa principal responsável, que
faz ou fez isso com você / causou o fato descrito.

Situação mais grave - 2ª pessoa

48. (Q45) Qual é (ou era na época do/s acontecimento/s) o vínculo dessa segunda pessoa com a USP?

49. (Q46) Qual a relação dessa pessoa com você (na época do/s evento/s)?

50. (Q47) Considerando as categorias do IBGE, você diria que a cor/raça dessa segunda pessoa é:

Branca

Preta

Parda

Amarela

Indígena

Outra

Não sei



Situação mais grave - Informou

Não contou para ninguém Uma ou mais vezes sim, outra(s) não Sim, contou

51. (Q48) Considerando a situação que você relatou acima (a mais grave, se mais de uma), você
conversou com alguém sobre o(s) ocorrido(s), seja na família, na USP ou fora dela?

*



Situação mais grave- Acolhimento

 Ajudou muito Ajudou + ou - Ajudou pouco

Não me ajudou em
nada/não recebeu

ajuda
Piorou minha

situação

Mãe

Pai

Irmã/o(s)

Outro familiar

Cônjuge(a),
companheiro(a)

Namorado(a), noivo(a)

Amigo(a)

Colega de turma/da
Universidade

Professor(a)

Funcionário(a) da
Universidade

Médico/a e/ou
enfermeira/o

Psicólogo/a

Integrante(s) do Centro
Acadêmico

Integrante(s) de
coletivo indígena

Integrante(s) coletivo
LGBT

Integrante(s) coletivo
negro

Integrante(s)
coletivo feminista
(estudantil)

Integrante da Rede Não
Cala (professoras e
pesquisadoras)

Outro (especifique)

52. (Q49) Para cada pessoa com quem tenha conversado, avalie a ajuda ou apoio recebido:
(responda apenas para aquelas pessoas com quem conversou)



53. (Q50) Descreva o tipo de ajuda que recebeu (se recebeu ajuda de mais de uma pessoa, descreva a
ajuda que foi mais importante para você). 

54. (Q51).  Você procurou algum serviço externo à USP por conta desse(s) acontecimento(s)?*

Sim

Não



Avaliação do atendimento externo

 Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

Polícia Militar /
Delegacia de Polícia

Delegacia de Defesa da
Mulher

Hospital ou Centros de
Saúde

Serviço social

Serviço de orientação
jurídica/
Advogado(a)/Defensoria
Pública

Ministério Público

Tribunal/Juizado

Centro de Atendimento
Psicológico/ Terapêutico

Centro de Referência da
Mulher

Centro de Referência
LGBTTI

Centro de Referência de
Promoção de Igualdade
Racial

Serviço de Atendimento
a Vítimas de Violência
Sexual em hospitais

Outro (especifique)

55. (Q52) Avalie o atendimento ou tratamento que recebeu do(s) serviço(s) externo(s) que procurou: 
(responda apenas para cada serviço que tenha procurado)



Busca de ajuda na USP

56. (Q53) Você procurou atendimento ou tratamento em algum serviço interno à USP?*

Sim

Não



Avaliação do acolhimento USP

 Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

Serviço de Atendimento
a Vítimas de Violência
Sexual em hospitais da
USP

Guarda Universitária

Comissão de Direitos
Humanos da USP

Comissão de Direitos
Humanos de alguma
Unidade da USP

Ouvidoria da USP

Escritório USP Mulheres

Aplicativo CAMPUS
USP

Coordenação e/ou
diretoria da sua
faculdade

Serviço Social (SAS)

Outro (especifique)

57. (Q54) Avalie o atendimento ou tratamento que recebeu do(s) serviço(s) da USP que procurou: 
(Responda apenas para cada serviço que tenha procurado)

58. (Q55) Descreva o tipo de atendimento ou tratamento que procurou nesse serviço:
(se procurou mais de um serviço, descreva o que foi melhor – ou menos ruim – para você)



59. (Q56) Você sentiu falta de algo no atendimento ou acolhimento que recebeu na USP?
(Assinale abaixo todas as opções que se aplicam). Sentiu falta:

de ser ouvida/o de forma acolhedora e respeitosa

de informações compreensíveis sobre como cuidar da minha saúde

de informações compreensíveis sobre como cuidar da minha segurança

de informações compreensíveis sobre como denunciar em instâncias da USP

de informações compreensíveis sobre como denunciar em instâncias fora da USP

de que fossem tomadas medidas para prevenir e coibir a violência dentro da USP

Não sentiu falta de nada

Outras respostas (anote)

60. (Q57) Depois de ter contado sua experiência para alguém ou de ter procurado ajuda, você diria que: 
(assinale  abaixo todas as opções que se aplicam)

Se sentiu melhor, sentiu que fez o que deveria ou a coisa certa

Se sentiu apoiada, contribuiu para enfrentar a situação

Sentiu-se exposta/o na faculdade / universidade

Foi hostilizada/o por outros/as alunos/as, docentes ou funcionários/as

Sofreu represálias por parte de outros/as alunos/as, docentes ou funcionários/as

Ficou isolada/o na faculdade / universidade

Foi considerada/o culpada/o pelo que ocorreu por parte das/os alunas/os, docentes ou funcionárias/os

Não foi levada/o a sério pelo ocorrido / duvidaram do seu relato

Quem cometeu a agressão foi/ está sendo punida/o ou afastada/o da USP

Situação teve o encaminhamento adequado

Não mudou nada / continua(ou) tudo como antes

Outro (especifique)





Razões para não ter falado 

61. (Q58) Por quais motivos você não conversou com ninguém, não denunciou, ou não procurou ajuda
dentro ou fora da USP? (Assinale todas as opções que se aplicam)

*

Não tinha ninguém de confiança para contar o ocorrido

Contar para alguém ou denunciar poderia ser tão ou mais doloroso do que o caso em si

Não sabia que existem canais de ajuda ou de denúncia na USP

Não sabia como acessar os canais de ajuda ou de denúncia existentes na USP

Não sabia onde buscar ajuda ou denunciar fora da USP

Me senti constrangida/o, envergonhada/o ou que emocionalmente seria muito difícil contar o ocorrido

Me senti culpada/o pelo ocorrido

Pensei que não acreditariam no relato ou em mim

Pensei que o ocorrido não era sério o suficiente para fazer uma denúncia

Não acreditei que qualquer coisa seria feita, onde quer que eu denunciasse

Não queria causar problemas para quem cometeu a violência

Senti que eu arrumaria mais problemas do que valia a pena

Achei que a polícia não tomaria as devidas atitudes

Fui desencorajada/o por quem cometeu a violência

Fui desencorajada/o por outra(s) pessoa(s) (anote por quem na opção de Outras Razões, abaixo)

Tive medo de ser julgada/o pelas/os colegas, professoras/es ou familiares

Tive medo de sofrer algum tipo de represália

Fiquei com receio/preocupação de que não seria mantido confidencial

Não sei responder

Outras razões (anote)



Conhecimento dos serviços USP

62. (Q59) Quais serviços de atendimento a vítimas de violências ou coletivos de apoio a denúncias
você já conhecia ou tinha ouvido falar que existem na USP? 
(Assinale só os que você já sabia que existiam antes desta pesquisa)

*

Serviço de Atendimento a Vítimas de Violência Sexual em hospitais da USP

Guarda Universitária

Comissão de Direitos Humanos da USP

Comissão de Direitos Humanos de alguma Unidade da USP

Ouvidoria da USP

Escritório USP Mulheres

Rede Não Cala de Professoras e Pesquisadoras da USP 

Coletivos de estudantes (feministas, LGBTs, negros e indígenas)

NÃO CONHECIA NENHUM serviço ou coletivo de apoio



Ambientes - Unidade e USP

muito machista       mais ou menos machista  pouco ou nada machista  não sabe

63. (Q60) De um modo geral, você diria que a sua unidade ou faculdade é um ambiente:

muito machista mais ou menos machista pouco ou nada machista não sabe

64. (Q61) E a USP é um ambiente:

tão machista quanto mais machista menos machista não sabe

65. (Q62) Na sua opinião, o ambiente uspiano é menos machista ou mais machista que a sociedade
brasileira?

muito racista   mais ou menos racista pouco ou nada racista   não sabe

66. (Q63) Você diria sua unidade ou faculdade é um ambiente:

muito racista mais ou menos racista pouco ou nada racista não sabe

67. (Q64) E a USP é um ambiente:

tão racista quanto mais racista menos racista não sabe

68. (Q65) O ambiente uspiano é menos racista ou mais racista que a sociedade brasileira?

69. (Q66) Você diria que a sua unidade ou faculdade é um ambiente:

muito homofóbico, lesbofóbico e transfóbico

mais ou menos homofóbico, lesbofóbico e transfóbico

pouco ou nada homofóbico, lesbofóbico e transfóbico

não sabe

com fobia a outras expressões de sexualidade (descreva):



70. (Q67) Você diria que a USP é um ambiente:

muito homofóbico, lesbofóbico e transfóbico

mais ou menos homofóbico, lesbofóbico e transfóbico

pouco ou nada homofóbico, lesbofóbico e transfóbico

não sabe

com fobia a outras expressões de sexualidade (descreva):

tão homofóbico, lesbofóbico e
transfóbico quanto 

mais homofóbico, lesbofóbico e
transfóbico 

menos homofóbico, lesbofóbico
e transfóbico não sabe 

71. (Q68) O ambiente uspiano é menos ou mais homofóbico, lesbofóbico e transfóbico que a sociedade
brasileira?

muito elitista mais ou menos elitista pouco ou nada elitista  não sabe

72. (Q69) Você diria que a sua unidade ou faculdade socialmente é um ambiente:

muito elitista mais ou menos elitista pouco ou nada elitista  não sabe

73. (Q70) Você diria que socialmente a USP é um ambiente:

74. (Q71) Em relação aos seus colegas na USP, assinale qual das seguintes situações se aproxima mais
do seu caso. Você diria que se sente inferiorizada/o:

*

sempre 

quase sempre/ com frequência

às vezes/ de vez em quando

nunca me sinto inferiorizada/o   

outra situação (descreva):



Bloco 3 - Violência moral

75. A seguir o questionário abordará diferentes experiências de violência moral - por exemplo,
humilhações e assédios - que você pode estar vivendo ou pode já ter vivido, desde que entrou na USP,
seja em sala de aula ou em outras dependências do campus, em competições, trotes, ou em atividades
acadêmicas externas, em festas e eventos ligados à USP, ou ainda em moradias estudantis, seja dentro
ou fora dos campi.

*

Quero responder esse bloco sobre violências morais

Não passei por nenhum  tipo de violência moral, como humilhações ou assédios, na USP

Passei (ou não sei se passei), mas não quero responder sobre violências morais 



Assinale caso você viva ou já tenha vivido (desde que entrou na USP) as
experiências listadas a seguir, seja em sala de aula ou em outras dependências do
campus, em competições, trotes, ou em atividades acadêmicas externas, em festas
e eventos ligados à USP, ou ainda em moradias estudantis, seja dentro ou fora dos
campi.

Violências morais

76. (Q72) Algum/a professor/a ou orientador/a depreciou ou humilhou você, ou te pôs para baixo, ou ainda
te desqualificou intelectualmente - seja sozinha/o ou diante de outras pessoas - por algo que você disse
em sala de aula ou escreveu? Caso sim, por quais razões você acredita que isso aconteceu?
 (Assinale todas as alternativas pertinentes)

*

Sim, por causa de minha raça/cor/etnia;

Sim, por causa do meu gênero/orientação sexual; 

Sim, por causa de minha origem social ou local de moradia; 

Sim, por causa do estado ou país de onde vim; 

Sim, porque possuo uma ou mais deficiências;

Sim, por causa de posição ou ideia política;

Sim, por causa de minha religião;

Sim, mas não sei especificar a razão / sem motivo específico; 

NÃO, isso nunca aconteceu comigo.

77. (Q73) Você já ouviu piadas ou comentários de colegas que fizeram você se sentir ofendida/o, ou se
referiram a você de maneira pejorativa?  (Assinale todas as alternativas pertinentes)

*

Sim, por causa de minha raça/cor/etnia;

Sim, por causa do meu gênero/orientação sexual; 

Sim, por causa de minha origem social ou local de moradia; 

Sim, por causa do estado ou país de onde vim; 

Sim, porque possuo uma ou mais deficiências;

Sim, por causa de posição ou ideia política;

Sim, por causa de minha religião;

Sim, mas não sei especificar a razão / sem motivo específico; 

NÃO, isso nunca aconteceu comigo.



FAVOR ASSINALAR TODAS AS SITUAÇÕES DE ASSÉDIO QUE PASSOU, MESMO
SE RELACIONADAS A CASO JÁ MENCIONADO ANTES

Assédios

78. (Q74) Assinale caso você viva ou já tenha vivido (desde que entrou na USP) as experiências listadas a
seguir, seja em sala de aula ou em outras dependências do campus, em competições, trotes, ou em
atividades acadêmicas externas, em festas e eventos ligados à USP, ou ainda em moradias estudantis,
seja dentro ou fora dos campi.

*

Colegas comentaram sobre a sua sexualidade, sua orientação sexual, aparência ou deram cantadas que fizeram você se sentir
desconfortável?

Ouviu de professor/a ou orientador/a comentários de natureza sexual, ou sobre sua sexualidade, ou aparência que fizeram você
se sentir desconfortável ou te ofenderam?

Alguém fez gestos ou usou linguagem corporal de natureza sexual que te envergonhou ou te ofendeu?

Você teve contato com material sexista exposto ou distribuído na USP que te ofendeu?

Alguém continuou te chamando pra sair, jantar, beber, fazer sexo ou estabelecer uma relação afetiva mesmo depois de você ter
dito “não”?

Alguém te tratou mal por você se recusar a algum convite, seja para sair, para fazer sexo ou outro?

Alguém tentou te coagir para obter favor sexual?

Alguém ofereceu abertamente, ou insinuou oferecer, alguma recompensa ou vantagem em troca de favor sexual?

Alguém ameaçou machucar a si próprio/a frente a alguma recusa sua?

Alguém enviou ou postou comentários, piadas ou imagens sexuais suas por mensagem, e-mail, redes sociais, ou outros meios
eletrônicos sem sua autorização?

Alguém colocou você em “rankings” (de beleza, sexuais, etc.) sem sua autorização?

Alguém espalhou boatos de cunho sexual sobre você sem que você autorizasse?

Alguém espalhou boatos sobre você, sem ser de natureza sexual, sem que você autorizasse?

Alguém ameaçou bater em você, com gestos ou palavras agressivas?

Alguém ameaçou danificar alguma coisa sua?

Alguém te seguiu à distância ou espiou você com dispositivo de escuta, câmera ou outra tecnologia?

Alguém aproximou-se de você ou apareceu em lugares como sua casa, local de trabalho ou escola quando você não queria que
essa pessoa estivesse lá?

Alguém deixou ”presentes” ou outros itens indesejados para que você os encontrasse?

Alguém entrou escondido/a em sua casa ou carro e fez algo para saber que esteve lá?

Alguém se comunicou com você através de cartas, telefonemas, mensagens, emails ou de qualquer outra forma que você
considerou invasiva?

Alguém gritou com você para forçá-la/o a fazer algo que não queria?



NÃO passei por coisas assim com ninguém na / da USP

Algum outro tipo de assédio ou violência moral além dos mencionados acima? (descreva)



Bloco 4 - Violência física

79. A seguir o questionário abordará diferentes experiências de violência física que você pode estar
vivendo ou pode já ter vivido, desde que entrou na USP, seja em sala de aula ou em outras dependências
do campus, em competições, trotes, ou em atividades acadêmicas externas, em festas e eventos ligados à
USP, ou ainda em moradias estudantis, seja dentro ou fora dos campi.

*

Quero responder esse bloco sobre violências físicas

Não passei por nenhum tipo de violência física na USP

Passei (ou não sei se passei), mas não quero responder sobre violências físicas 



FAVOR ASSINALAR TODAS SITUAÇÕES DE VIOLÊNCIA FÍSICA QUE PASSOU, MESMO SE
RELACIONADAS A CASO JÁ MENCIONADO ANTES

Violências físicas

80. (Q75) Assinale caso você viva ou já tenha vivido (desde que entrou na USP) as experiências listadas a
seguir, seja em sala de aula ou em outras dependências do campus, em competições, trotes, ou em
atividades acadêmicas externas, em festas e eventos ligados à USP, ou ainda em moradias estudantis,
seja dentro ou fora dos campi. Alguém:

*

Te deu tapas, apertões, chutes, puxões de cabelo, empurrões ou te sacudiu?

Bateu forte/espancou você?

Usou alguma substância ou fogo para queimá-la(o) ?

Rasgou suas roupas, contra sua vontade?

Deu mordidas em você, sem que você pedisse?

Tentou te estrangular ou sufocar?

Bateu com algum objeto ou jogou algum objeto contra você?

Tapou sua boca impedindo você de falar ou gritar?

Arrastou você?

Amarrou você ou tentou imobilizá-la(o)?

Manteve você trancada em algum lugar (apartamento, sala de aula, laboratório etc.)?

Usou arma de fogo, faca ou outro tipo de arma/instrumento contra você?

NÃO passei por coisas assim com ninguém na / da USP

Algum outro tipo de violência física além das mencionadas acima? (descreva)



Bloco 5 - Violência sexual

81. A seguir o questionário abordará diferentes experiências de violência sexual que você pode estar
vivendo ou pode já ter vivido, desde que entrou na USP, seja em sala de aula ou em outras dependências
do campus, em competições, trotes, ou em atividades acadêmicas externas, em festas e eventos ligados à
USP, ou ainda em moradias estudantis, seja dentro ou fora dos campi.

*

Quero responder esse bloco sobre violências sexuais

Não passei  por nenhum tipo de violência sexual na USP

Passei (ou não sei se passei), mas não quero responder sobre violências sexuais 



FAVOR ASSINALAR TODAS SITUAÇÕES DE VIOLÊNCIA SEXUAL QUE PASSOU, MESMO
SE RELACIONADAS A CASO JÁ MENCIONADO ANTES

Violências sexuais

82. (Q76) Assinale caso você viva ou já tenha vivido (desde que entrou na USP) as experiências listadas a
seguir, seja em sala de aula ou em outras dependências do campus, em competições, trotes, em
atividades acadêmicas externas, em festas e eventos ligados à USP, ou ainda em moradias estudantis,
seja dentro ou fora dos campi. Alguém:

*

Tentou te beijar sem o seu consentimento ou te beijou à força?

Insinuou querer contato sexual com você exibindo a genitália, ou fazendo você ver cenas ou outras práticas sexuais?

Tentou tirar ou tirou suas roupas parcial ou totalmente sem o seu consentimento?

Teve contato sexual com você, sem que você manifestasse que não queria por achar que era um direito dele/a ou uma
obrigação sua?

Teve contato sexual com você, sem que você manifestasse que não queria por estar com medo do que ele/a pudesse fazer?

Coagiu você a ter qualquer prática sexual em troca de um favorecimento?

Teve algum contato sexual com você sem o seu consentimento: tocou áreas íntimas de seu corpo, como genitália, nádegas ou
seios?

Forçou você fisicamente a ter relação sexual como: realizar penetração de pênis, de dedos ou objetos no seu ânus ou vagina?

Forçou você fisicamente a ter relação sexual de natureza oral como: realizar contato entre boca ou língua com genitália,
nádegas ou seios?

Combinou que usaria camisinha, mas na hora da relação não cumpriu o combinado?

Obrigou ou impediu você de usar algum método contraceptivo, contra a sua vontade?

NÃO passei por coisas assim com ninguém

Algum outro tipo de violência sexual além das descritas acima? (descreva)



83. (Q77) Sobre o(s) caso(s) de violência sexual citado(s) acima, assinale todas as circunstâncias abaixo
que foram usadas por essa(s) pessoa(s) contra você. Ela:

*

Tapou sua boca impedindo você de falar ou gritar?

Continuou insistindo mesmo depois de você dizer não, ou demonstrar que não queria?

Contou mentiras, fazendo promessas que você sabia que eram falsas?

Ameaçou terminar o relacionamento?

Ameaçou espalhar rumores sobre você?

Mostrou descontentamento, ficando bravo/a por você ter negado, criticando sua sexualidade ou atratividade?

Coagiu ou aproveitou de você quando estava impossibilitada/o de dizer não, por estar alcoolizada/o?

Coagiu ou aproveitou de você quando estava impossibilitada/o de dizer não, por estar sob efeito de alguma outra droga?

Aproveitou de você quando estava impossibilitada/o de dizer não, por estar dormindo?

Ameaçou te machucar fisicamente?

Ameaçou machucar alguém próximo de você?

Forçou você, usando o próprio corpo, para deixa-la/o imóvel, prendendo seus braços?

Forçou você usando uma arma

Vocês estavam ou você foi levada/o a um lugar escuro ou com pouco movimento?

Vocês estavam ou você foi levada/o a um lugar com muita gente ou barulhento?

NÃO aconteceu nada específico.

Caso haja alguma outra circunstância que a seu ver facilitou a agressão sofrida, descreva:



 

Bloco 6 – Impactos na saúde

84. Nesta penúltima parte o questionário abordará questões sobre a sua saúde física e mental.*

Quero responder esse bloco sobre questões de saúde

Não quero responder sobre questões de saúde



Saúde

muito boa boa regular ruim muito ruim

85. (Q78) De modo geral, você diria que a sua saúde é:*

 
sim, teve (ou fez) nos

últimos 30 dias
sim, entre mais de 1

mês e 6 meses sim, há mais de 6 meses nunca teve / nunca fez

Tem dores de cabeça
frequentes?

Tem falta de apetite?

Tem excesso de
apetite?

Tem dormido pouco?

Tem dormido muito?

Tem se assustado com
facilidade?

Tem tido tremores nas
mãos?

Tem se sentido
nervosa/o, tensa/o,
preocupada/o?

Tem tido má digestão?

Tem tido dores ou
sensações
desagradáveis no
estômago?

Tem tido dificuldade em
pensar com clareza?

Tem tido dificuldades de
concentração nos
estudos? (atividade é
penosa, lhe causa
sofrimento)?

86. (Q79) Abaixo estão algumas mudanças de hábito, problemas comuns ou mais graves, que talvez
tenham lhe incomodado recentemente. Para cada problema assinale a última vez que aconteceu ou se
nunca o teve.
(Favor assinalar em todos os itens uma das alternativas de frequência).  

*



Tem tido dificuldades
sexuais ou se sentido
insatisfeita/o com a
forma como tem
exercido a sua
sexualidade?

Tem se sentido triste
ultimamente?

Tem se sentido
insatisfeita/o com sua
aparência física?

Tem chorado mais que
de costume?

Tem encontrado
dificuldades em realizar
com satisfação suas
atividades diárias?

Tem tido dificuldade
para tomar decisões?

Tem se sentido incapaz
de fazer coisas que
considera importantes?

Tem sentido falta de
ânimo ou perdido o
interesse pelas coisas?

Tem tido dificuldade de
se relacionar com outras
pessoas (amigos,
parceira/os, família)?

Tem se sentido com
baixa autoestima (pouca
confiança em suas
capacidades)?

Tem tido dificuldade
para sair de casa e/ou
andar sozinha/o?

Tem saído menos (ou
deixou de ir) para festas,
eventos e reuniões?

Tem tido dificuldade
para frequentar a
universidade?

Aumentou o seu
consumo de álcool?

Tem feito uso abusivo
de droga(s) ilícita(s)?

 
sim, teve (ou fez) nos

últimos 30 dias
sim, entre mais de 1

mês e 6 meses sim, há mais de 6 meses nunca teve / nunca fez



Aumentou uso de
medicamentos com
receita médica?

Tem se sentido
cansada/o o tempo todo
ou se cansa com
facilidade?

Tem tido queda
acentuada de cabelo?

Tem tido crises de
pânico?

Tem tido crises de
ansiedade?

Aumentou ou passou a
usar medicamentos sem
receita médica?

Já pensou alguma vez
em acabar com a
própria vida?

Tentou se matar alguma
vez?

 
sim, teve (ou fez) nos

últimos 30 dias
sim, entre mais de 1

mês e 6 meses sim, há mais de 6 meses nunca teve / nunca fez

Teve ou tem tido nos últimos 6 meses algum outro problema de saúde física ou mental? Qual(is)?

sim, totalmente
em parte sim, em parte

não
não, acredito que não

estão relacionados
não sei se estão

relacionados

NÃO vivi nem vivo
nenhuma situação de

desrespeito,
discriminação ou outra

violência na USP

87. (Q80) Você relaciona algum desses problemas ou mudanças de hábito a alguma(s) situação(ões) de
desrespeito, de discriminação ou outra forma de violência que você viveu ou está vivendo na USP (ou
relacionada à USP)?



Saúde

sim, muito mais ou menos/ em parte não, naõ acredito que afetou não sei

88. (Q81) Essa(s) situação(ões) de desrespeito, discriminação ou outra violência que você vive ou
viveu afeta(m) ou já afetou(aram) seu desempenho acadêmico?

 

não, nenhuma
vez nos últimos

6 meses

sim, cerca de
uma vez por

mês (ou menos)

sim, uma vez por
semana ou a
cada 2 ou 3

semanas
a cada 3 ou 4

dias 
todos os dias ou
dia sim, dia não

mais de uma vez
por dia

Ajudá-la/o a ficar mais
calma/o ou dormir?

Aliviar alguma dor?

Ajudá-la/o a não se
sentir triste e
deprimida/o?

Ajudá-la/o a melhorar a
concentração?

Ajudá-la/o a se sentir
com mais energia?

Ajudá-la/o a regular o
seu apetite?

Fins de recreação ou
lazer? 

89. (Q82) Nos últimos 6 meses, você usou alguma droga (lícita, ilícita ou outra substância) para:
(favor assinalar em todos os itens uma das alternativas de frequência)

*

90. (Q83) Nos últimos 6 meses, você se consultou com algum(a) médico(a) ou outro(a) profissional por se
sentir mal ou doente?

*

Não consultou ninguém

Psicólogo(a)

Psiquiatra

Outro(a) médico(a)

Enfermeiro(a)/auxiliar de enfermagem

Farmacêutico(a)

Outro (especifique)





Propostas

91. (Q84) Considerando tudo o que foi tratado, o que você acha que a USP deve fazer para enfrentar as
diferentes formas de violência que podem ocorrer nos campi? 
(Elenque todas que considerar válidas, segundo a ordem de prioridade)

Adotar medidas preventivas e educativas contra a violência no ambiente universitário.

Criar mecanismos para oferecer apoio (psicológico, médico, jurídico) às pessoas que foram vítimas de

violência dentro da instituição.

Criar mecanismos de proteção às pessoas que foram vítimas de violência dentro da instituição.

Criar mecanismos de responsabilização e penalização de aluno/as, funcionário/as e professore/as que

cometerem alguma violência contra outra pessoa dentro da instituição.

Reportar aos órgãos competentes internos as denúncias e casos de violência cometidos dentro de suas

dependências.

NENHUMA DESSAS



Bloco 1b - Dados sociodemográficos (parte final)

92. (Q85) Você recebe ou já recebeu alguma bolsa de estudo desde que está na USP? (assinale quantas
for o caso)

nunca

sim, na graduação (IC, PET ou outra)

de mestrado

de doutorado

de Pós-doc

Sanduíche / intercâmbio

Outra (especifique)

93. (Q86) Você recebe atualmente (ou recebeu em 2017) bolsa de permanência ou algum tipo de auxílio da
USP? (auxílio alimentação, auxílio moradia etc.)

não

Sim. Quais? 

94. (Q87) Você reside (residia em 2017) em moradia estudantil? (CRUSP ou república de estudantes)

Não

Sim, no CRUSP

Sim, em república

Outra (descreva):

95. (Q88) Você tem filho/a(s)? (se sim) Quantos?*

NÃO TEM filhos

Tem filho/a(s) (anote nº)



96. (Q89) Qual era o seu estado conjugal (e afetivo) no 2o. semestre de 2017? (se mudou durante o
semestre, considere o que durou mais tempo )

*

solteira/o, sem namorado/a

solteira/o, com namorado/a

morando junto com parceiro/a (casada/o no civil ou não - situação de fato)

separada/o (divorciada/o ou desquitada/o), sem namorado/a

separada/o (divorciada/o ou desquitada/o), com namorado/a

viúva/o, sem namorado/a

viúva/o, com namorado/a

Outro (especifique)

97. (Q90) Com quantas pessoas você mora ? (anote o número de pessoas no domicílio em que você
residia durante o período letivo no 2o. semestre de 2017, contando você e sem contar empregado/as). 

*

1 15 ou mais

 Sim Não

Mora(va)
com mãe
(ou
madrasta)
e/ou pai
(ou
padrasto),
com ou
sem
irmã/o(s):

Mora(va)
com
cônjuge /
parceiro(a)
(situação
de fato):

Mora(va)
com
filha/o(s):

Outras situações (pensão/ casa de parente etc. - descreva):

98. (Q91) Se não mora(va) sozinha/o, indique o grau de parentesco/relação com os demais residentes,
respondendo os itens abaixo.

*



 

MÃE:

PAI:

99. (Q92) Assinale o grau de escolaridade de seus pais (biológicos se cresceu com eles, ou os de
criação):

*

100. (Q93) Você tem religião?*

101. (Q94) Você cursou o Ensino Médio:*

em escola(s) pública(s) regular

em escola(s) pública(s) técnica

escola(s) privada(s), sem bolsa integral

escola(s) privada(s), com bolsa integral

em pública e privada (sem bolsa)

em pública e privada com bolsa integral

no exterior

Outras situações:

102. (Q95) Por qual processo seletivo você entrou na USP, para o curso que faz atualmente?  (assinale o
critério oficialmente considerado, caso tenha tentado mais de um)

FUVEST                            

SISU

Transferência

Concurso/ seleção  

Indicação de professor/a    

Outro (especifique)



103. (Q96) (SE INGRESSOU PELA FUVEST) Solicitou algum tipo de bonificação na pontuação da
FUVEST? (se sim) Qual(is)?

nenhuma

INCLUSP

PASUSP

PPI (preto, pardo, indígena)

104. (Q97) Você mora (morava em 2017) no mesmo município em que morava antes de entrar na USP? 
(Considerar o curso atual/que fez em 2017)

*

SIm

Não 



Dados sociodemográficos

105. (Q98) Onde você morava antes de estudar na USP?

Em São Paulo capital

Em outro município da Região Metropolitana de São Paulo (exceto Capital)

Em outro município do interior ou litoral de SP

Em outros estados /UFs

Em outro país

106. (Q99) Considerando como moradia o local em que você reside durante a semana (residia no período
letivo do 2o. semestre de 2017), você mora(va):

*

No município de São Paulo.

Na Região Metropolitana de São Paulo (exceto Capital)

No interior de SP



Dados sociodemográficos

107. (Q100) Em qual região da cidade?

Centro

Norte

Sul

Leste

Oeste

108. (Q101) Normalmente, quais dos meios de transporte abaixo você utiliza (usava no 2o. semestre de
2017) para ir e voltar da sua casa à USP? (Anote quantas alternativas forem necessárias)

ônibus

metrô

trem

carro próprio (ou da família)

carona gratuita

táxi/ uber/ carona paga

moto

bicicleta

ônibus fretado

a pé

outros (anote):

109. (Q102) Você faz (fazia no 2o. semestre de 2017) algum trabalho ou atividade remunerada?*

Sim

Não 



Dados sociodemográficos 

110. (Q103) (se não trabalha) Qual é a sua atividade principal? Você:*

está desempregado/a (procura trabalho)

é aposentado/a

só estuda (e não procura trabalho)

Outra (anote)



Dados sociodemográficos 

111. (Q104) Qual era a sua ocupação, ou atividade profissional, antes de estar desempregado(a)/
aposentado(a)? (descreva)



Dados sociodemográficos

112. (Q105) (se trabalha/ faz atividade remunerada)  Qual é a sua ocupação principal?

113. (Q106) (se trabalha) No seu trabalho (principal) você é:*

Servidor/a público/a

Assalariado/a com carteira assinada

Assalariado/a sem carteira assinada

Conta-própria regular ou MEI (sem empregados, autônomo regularizado que recolhe ISS)

Conta-própria temporário (bico/ free lancer/ diarista sem registro etc.)

Autônomo universitário (profissional liberal)

Empregador/a formal (com CNPJ)

Empregador/a informal (negócio sem CNPJ, familiar ou não)

Auxiliar de família sem remuneração fixa

Militar das Forças Armadas, polícia militar, guarda municipal ou corpo de bombeiros

Outras situações (descreva) 



Dados sociodemográficos 

Além da faixa, acima, favor anotar valor exato (ou aproximado) abaixo

114. (Q107) Somando a sua renda com a renda das pessoas que moram com você, considerando
salários, benefícios, aposentadorias ou qualquer outra fonte, de quanto foi aproximadamente a renda
familiar em sua casa no mês passado? 
[somar renda apenas de familiares ou pessoas com que partilha despesas alimentares. Em caso de
república, quando não dividem despesas alimentares, considerar apenas a renda individual]

*



Caso queira fazer alguma DENÚNCIA ou solicitar AJUDA para alguma violência sofrida na USP (ou
relacionada à USP), clique aqui para ver contatos de serviços que podem orientá-la/o.

Caso queira fazer qualquer comentário, crítica ou sugestão, favor escrever abaixo.

MUITO OBRIGADA POR SUA PARTICIPAÇÃO !

115. Sugestões, críticas e/ou comentários

http://sites.usp.br/uspmulheres/ondebuscarajuda/


Mesmo não respondendo ao questionário, pedimos a gentileza de preencher alguns
dados cadastrais:

Dados cadastrais das(os) não participantes

116. Modalidade do curso que está fazendo na USP (ou no qual estava inscrita/o em 2017)

Graduação (bacharelado e/ou Licenciatura)

Mestrado

Doutorado

Pós-Doutorado

117. GRADUAÇÃO - Curso que está fazendo (ou no qual estava inscrita/o em 2107)

118. Área do curso de PÓS-GRADUAÇÃO que está fazendo (ou fez em 2017) na USP

119. Ano em que  entrou no curso que faz atualmente (ou que fez em 2017)

120. Qual é o seu sexo de registro no nascimento?

Feminino

Masculino

121. Qual é a sua identidade de gênero? (caso não se identifique com as categorias listadas, marque
“Outra” e descreva)

Mulher

Homem

Gênero não binário / queer

Outra (especifique)



122. Qual é a sua orientação sexual?

Heterossexual

Homossexual (gay ou lésbica)

Bissexual

Pansexual

Queer

Assexual

Outra (especifique)

123. Qual é a sua cor ou raça? (descreva)

Qual etnia? (opcional) 

124. Considerando as categorias do IBGE, você diria que sua cor/raça/etnia é:

Branca

Preta

Parda

Amarela

Indígena

125. Favor assinalar o(s) motivo(s) de não participação na pesquisa:*

Falta de tempo

Falta de interesse no tema

Outro motivo  (especifique)



126. Você sentiu falta de maiores esclarecimentos? Sobre quais assuntos?

Objetivos da pesquisa

Uso posterior dos dados

Garantias de sigilo/ anonimato

Outros (descreva) 



Se quiser fazer alguma DENÚNCIA ou buscar AJUDA ou orientação de algum serviço por conta de
algum caso de desrespeito, discriminação ou outra forma de violência que tenha vivido na USP,
clique aqui. 

Se quiser comentar qualquer dos temas tratados – ou algo que lhe parece que deveria mas não foi
tratado – fazer críticas ou dar sugestões, favor anotar abaixo.

OBRIGADA !

127. COMENTÁRIOS E/OU SUGESTÕES


	Objetivos e compromissos
	Esta pesquisa tem por objetivo levantar indicadores sobre a qualidade das interações entre as pessoas que estudam e trabalham na USP. Quer ouvir inicialmente estudantes de graduação e pós-graduação (mais adiante professoras/es e funcionárias/os) sobre seu grau de (in)satisfação com as formas de tratamento e convivência que experimentam em seu cotidiano, tanto entre colegas, quanto na relação com professores/as e funcionários/as.   Sua participação, totalmente voluntária, é muito importante. A pesquisa pretende gerar conhecimento sobre a qualidade das interações que ocorrem no dia a dia da Universidade de modo que a comunidade uspiana possa elaborar coletivamente respostas de reforço às formas de convivência positivas e de enfrentamento às formas de convivência negativas.  As respostas e informações aqui obtidas serão trabalhadas de modo agregado, com tratamento estatístico, mantendo-se total sigilo sobre a identidade das pessoas respondentes. Isso significa, também, que o simples preenchimento do questionário não constitui um canal de denúncia para nenhum tipo de ocorrência. Caso queira fazer alguma denúncia ou solicitar ajuda, clique aqui para ver contatos de serviços que podem orientá-la/o. (Ao final do questionário você também encontrará esse mesmo link).  Por tratar de questões relacionadas a respeito e a desrespeito, a formas de apoio e de solidariedade, a formas de discriminação e outras violações, serão abordados temas que podem ser desconfortáveis, despertar lembranças e emoções, remetendo-a/o a experiências ruins que tenha vivido. Ao chegar a esses blocos de perguntas você será avisada/o, podendo optar por não respondê-las antes mesmo de lê-las, se assim preferir.  Responder esta pesquisa pode levar de 15 minutos a uma hora,  depende do quanto você tem a dizer sobre os importantes temas abordados. Mas o preenchimento do questionário pode ser interrompido e retomado quantas vezes você quiser, sem perder o que já estiver feito.  E lembre-se: como se trata ora de questões de opinião, ora de narrativa de vivências, não há resposta certa ou errada para nenhuma pergunta. O importante é que você responda sempre com sinceridade.
	* 1. Você compreendeu os objetivos desta pesquisa?


	Esclarecimentos
	O objetivo desta pesquisa é ouvir estudantes de graduação e pós-graduação sobre como se sentem frequentando a USP.  Sua participação é voluntária, mas muito importante. Ao responder você poderá contribuir para melhorar as relaçoes de convivência na universidade.  Chegando a temas mais sensíveis, você será avisada/o, podendo pular perguntas antes mesmo de ler seus enunciados. E sua identidade, como a de todas/os respondentes, será mantida sob total sigilo.
	* 2. Você compreendeu os objetivos desta pesquisa? Deseja participar?


	Consentimento
	* 3. Você está de acordo com os termos propostos e aceita voluntariamente participar desta pesquisa?

	Bloco 1 - Dados cadastrais e sociodemográficos
	Este questionário é voltado apenas para estudantes inscritas/os na USP no ano de 2017, seja com matrícula ativa ou trancada, de graduação ou de pós-graduação. Se você não era aluno/a da USP em 2017, favor não responder ao questionário.   NOTAS: (1) As perguntas marcadas com asterisco são de resposta obrigatória. (2) O preenchimento do questionário pode ser interrompido, suas respostas serão salvas. Você pode retomá-lo a qualquer momento, inclusive mudando de dispositivo (p. ex., de computador para celular, ou vice-versa), enquanto a coleta dos dados estiver acontecendo (até 04/01/18).
	* 4. (Q1) Você está inscrita/o (ou estava em 2017) em algum curso de graduação (bacharelado e/ou licenciatura)?


	Dados cadastrais
	* 5. (Q2) Curso que está fazendo na USP (ou no qual estava inscrita/o em 2017)
	6. (Q3) Período em que estava matriculada/o no 2o. semestre de 2017
	7. (Q4) Período(s) que frequentou de fato no 2o. semestre de 2017
	* 8. (Q5) Ano de entrada no curso que faz atualmente (que fez em 2017)

	Dados cadastrais
	* 9. (Q6) Você está inscrita/o (ou estava em 2017) em algum curso de pós-graduação?

	Dados cadastrais
	* 10. (Q7) Modalidade do curso que está fazendo (ou no qual estava inscrita/o em 2017)
	* 11. (Q8) Área do curso de PÓS-GRADUAÇÃO que está fazendo (ou fez em 2017) na USP
	12. (Q9) Período em que estava matriculada/o no 2o. semestre de 2017
	13. (Q10) Período(s) que frequentou de fato no 2o. semestre de 2017
	* 14. (Q11) Ano de entrada no curso que faz atualmente (que fez em 2017)

	Dados cadastrais
	* 15. (Q12) Fora o(s) curso(s) em que você está inscrita/o atualmente (ou estava em 2017), você já fez algum outro curso na USP?

	Dados cadastrais
	16. (Q13) Modalidade de curso(s) anterior(es) que fez na USP (Se já fez mais de um curso na USP antes do atual, considerar o mais graduado)
	17. (Q14) Ano de entrada em curso anterior  (Caso possua mais de um ingresso na USP, considerar o ano de entrada do curso mais antigo)
	18. (Q15) Considerando todos os cursos que fez e faz na USP, ou seja, todo seu histórico como estudante desta universidade, há aproximadamente quantos anos você frequenta a USP?  (Considerar só os anos como aluna/o)

	Dados sociodemográficos
	* 19. (Q16) Que idade você tinha em 01 de outubro de 2017?
	* 20. (Q17) Qual é o seu sexo de registro no nascimento?
	* 21. (Q18) Qual é a sua identidade de gênero?  (caso não se identifique com as categorias listadas, marque “Outra” e descreva)
	* 22. (Q19) Qual é a sua orientação sexual?
	23. (Q20) Qual é a sua "raça" ou cor?
	* 24. (Q21) Considerando as categorias do IBGE, você diria que sua cor/raça/etnia é:

	Dados sociodemográficos
	"Art. 2o Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas."  Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência)
	* 25. (Q22) Você tem algum impedimento de longo prazo de natureza física, sensorial ou intelectual?


	Bloco 2 – Convivência na USP
	Responda as questões abaixo levando em conta a qualidade das relações que você tem vivenciado, seja em sala de aula e em outras dependências do campus, seja em atividades acadêmicas externas ou em espaços e eventos ligados à USP, tais como festas, trotes, campeonatos etc.
	26. (Q23) De um modo geral, considerando a convivência entre estudantes, você diria que no seu dia a dia na USP você tem relações:  (assinale a alternativa que mais se aproxima do seu caso)


	Convivência na USP
	27. (Q24) Favor exemplificar relações conflituosas vivenciadas com colegas.
	28. (Q25) E considerando a convivência com as/os professoras/es, você diria que de um modo geral no dia a dia na USP, na maior parte das vezes, você recebe um tratamento:  (assinale a alternativa que mais se aproxima do seu caso)

	Convivência na USP
	29. (Q26) Favor exemplificar tratamentos desrespeitosos que você recebeu de professores/as.
	30. (Q27) E como você diria que as/os estudantes costumam tratar as/os professoras/es? De modo:

	Convivência na USP
	31. (Q28) Favor exemplificar tratamentos desrespeitosos de alunos/as com professores/as.
	32. (Q29) Considerando a relação com as/os funcionárias/os, você diria que de um modo geral quando tem contato com elas/es você recebe um tratamento:  (assinale a alternativa que mais se aproxima do seu caso)

	Convivência na USP
	33. (Q30) Favor exemplificar tratamentos desrespeitosos que você recebeu de funcionários/as.
	34. (Q31) E como você diria que as/os estudantes costumam tratar as/os funcionárias/os, de modo:

	Convivência na USP
	35. (Q32) Favor exemplificar tratamentos desrespeitosos de alunos/as com funcionários/as.

	Convivência na USP
	36. (Q33) Você já deixou de fazer algo que deveria ou que gostaria de ter feito na USP (atividades acadêmicas, de convivência ou qualquer outra) por algum dos motivos abaixo?
	37. (Q34) Você já deixou de se expressar ou de manifestar opinião em público alguma vez na USP, ou foi constrangida(o) ao manifestar opiniões, seja em sala de aula ou outro espaço do campus?
	38. (Q35) De um modo geral, os ambientes em que você mais circula ou frequenta na USP são espaços onde fisicamente você se sente segura/o ou insegura/o?
	* 39. (Q36) Desde que iniciou seus estudos na USP (caso tenha tido mais de um ingresso, considerar desde o primeiro), ocorreu alguma situação (ou você vive situações) em que você se sentiu ou se sente desrespeitada/o, humilhada/o, discriminada/o, intimidada/o? Ou, ainda, você já sofreu algum outro tipo de violência, seja em sala de aula ou em outras dependências do campus, em competições, trotes, ou em atividades acadêmicas externas, em festas e eventos ligados à USP, ou ainda em moradias estudantis dentro ou fora dos campi?

	Situação mais grave vivida na USP (ou relacionada à USP)
	As perguntas a seguir referem-se à situação mais grave de desrespeito, humilhação, discriminação, intimidação ou outra violência que acontece ou aconteceu com você na USP, ou em eventos relacionados à USP. Favor descrever.
	* 40. (Q37) O QUE OCORRE/ OCORREU:
	* 41. (Q38) ONDE (Dentro ou fora da USP? Se dentro, em que lugar ou tipo de espaço? Se fora, em que lugar ou tipo de evento?):
	42. (Q39) COM QUE FREQUÊNCIA OCORRE / OCORRIA:
	* 43. (Q40) QUANDO ACONTECEU / (se mais de uma) QUAL FOI A ÚLTIMA VEZ:


	Situação mais grave
	Favor responder as questões abaixo sobre a pessoa que faz ou fez isso com você / causou o fato descrito. (Se mais de uma pessoa, leve em conta aquela que lhe causou a situação mais grave, ou a que você considera como principal responsável pelo ocorrido.)
	* 44. (Q41) Qual é (ou era na época do/s acontecimento/s) o vínculo dessa pessoa com a USP?
	* 45. (Q42) Qual a relação dessa pessoa com você? (na época do/s evento/s)
	* 46. (Q43) Considerando as categorias do IBGE, você diria que a cor/raça dessa pessoa é:
	* 47. (Q44) Houve mais pessoas envolvidas no(s) fato(s) descrito(s), além da citada acima?


	Situação mais grave - 2ª pessoa
	Responda as questões abaixo sobre a segunda pessoa principal responsável, que faz ou fez isso com você / causou o fato descrito.
	48. (Q45) Qual é (ou era na época do/s acontecimento/s) o vínculo dessa segunda pessoa com a USP?
	49. (Q46) Qual a relação dessa pessoa com você (na época do/s evento/s)?
	50. (Q47) Considerando as categorias do IBGE, você diria que a cor/raça dessa segunda pessoa é:


	Situação mais grave - Informou
	* 51. (Q48) Considerando a situação que você relatou acima (a mais grave, se mais de uma), você conversou com alguém sobre o(s) ocorrido(s), seja na família, na USP ou fora dela?

	Situação mais grave- Acolhimento
	52. (Q49) Para cada pessoa com quem tenha conversado, avalie a ajuda ou apoio recebido: (responda apenas para aquelas pessoas com quem conversou)
	53. (Q50) Descreva o tipo de ajuda que recebeu (se recebeu ajuda de mais de uma pessoa, descreva a ajuda que foi mais importante para você).
	* 54. (Q51).  Você procurou algum serviço externo à USP por conta desse(s) acontecimento(s)?

	Avaliação do atendimento externo
	55. (Q52) Avalie o atendimento ou tratamento que recebeu do(s) serviço(s) externo(s) que procurou:  (responda apenas para cada serviço que tenha procurado)

	Busca de ajuda na USP
	* 56. (Q53) Você procurou atendimento ou tratamento em algum serviço interno à USP?

	Avaliação do acolhimento USP
	57. (Q54) Avalie o atendimento ou tratamento que recebeu do(s) serviço(s) da USP que procurou:  (Responda apenas para cada serviço que tenha procurado)
	58. (Q55) Descreva o tipo de atendimento ou tratamento que procurou nesse serviço: (se procurou mais de um serviço, descreva o que foi melhor – ou menos ruim – para você)
	59. (Q56) Você sentiu falta de algo no atendimento ou acolhimento que recebeu na USP? (Assinale abaixo todas as opções que se aplicam). Sentiu falta:
	60. (Q57) Depois de ter contado sua experiência para alguém ou de ter procurado ajuda, você diria que:  (assinale  abaixo todas as opções que se aplicam)

	Razões para não ter falado
	* 61. (Q58) Por quais motivos você não conversou com ninguém, não denunciou, ou não procurou ajuda dentro ou fora da USP? (Assinale todas as opções que se aplicam)

	Conhecimento dos serviços USP
	* 62. (Q59) Quais serviços de atendimento a vítimas de violências ou coletivos de apoio a denúncias você já conhecia ou tinha ouvido falar que existem na USP?  (Assinale só os que você já sabia que existiam antes desta pesquisa)

	Ambientes - Unidade e USP
	63. (Q60) De um modo geral, você diria que a sua unidade ou faculdade é um ambiente:
	64. (Q61) E a USP é um ambiente:
	65. (Q62) Na sua opinião, o ambiente uspiano é menos machista ou mais machista que a sociedade brasileira?
	66. (Q63) Você diria sua unidade ou faculdade é um ambiente:
	67. (Q64) E a USP é um ambiente:
	68. (Q65) O ambiente uspiano é menos racista ou mais racista que a sociedade brasileira?
	69. (Q66) Você diria que a sua unidade ou faculdade é um ambiente:
	70. (Q67) Você diria que a USP é um ambiente:
	71. (Q68) O ambiente uspiano é menos ou mais homofóbico, lesbofóbico e transfóbico que a sociedade brasileira?
	72. (Q69) Você diria que a sua unidade ou faculdade socialmente é um ambiente:
	73. (Q70) Você diria que socialmente a USP é um ambiente:
	* 74. (Q71) Em relação aos seus colegas na USP, assinale qual das seguintes situações se aproxima mais do seu caso. Você diria que se sente inferiorizada/o:

	Bloco 3 - Violência moral
	* 75. A seguir o questionário abordará diferentes experiências de violência moral - por exemplo, humilhações e assédios - que você pode estar vivendo ou pode já ter vivido, desde que entrou na USP, seja em sala de aula ou em outras dependências do campus, em competições, trotes, ou em atividades acadêmicas externas, em festas e eventos ligados à USP, ou ainda em moradias estudantis, seja dentro ou fora dos campi.

	Violências morais
	Assinale caso você viva ou já tenha vivido (desde que entrou na USP) as experiências listadas a seguir, seja em sala de aula ou em outras dependências do campus, em competições, trotes, ou em atividades acadêmicas externas, em festas e eventos ligados à USP, ou ainda em moradias estudantis, seja dentro ou fora dos campi.
	* 76. (Q72) Algum/a professor/a ou orientador/a depreciou ou humilhou você, ou te pôs para baixo, ou ainda te desqualificou intelectualmente - seja sozinha/o ou diante de outras pessoas - por algo que você disse em sala de aula ou escreveu? Caso sim, por quais razões você acredita que isso aconteceu?  (Assinale todas as alternativas pertinentes)
	* 77. (Q73) Você já ouviu piadas ou comentários de colegas que fizeram você se sentir ofendida/o, ou se referiram a você de maneira pejorativa?  (Assinale todas as alternativas pertinentes)


	Assédios
	FAVOR ASSINALAR TODAS AS SITUAÇÕES DE ASSÉDIO QUE PASSOU, MESMO SE RELACIONADAS A CASO JÁ MENCIONADO ANTES
	* 78. (Q74) Assinale caso você viva ou já tenha vivido (desde que entrou na USP) as experiências listadas a seguir, seja em sala de aula ou em outras dependências do campus, em competições, trotes, ou em atividades acadêmicas externas, em festas e eventos ligados à USP, ou ainda em moradias estudantis, seja dentro ou fora dos campi.


	Bloco 4 - Violência física
	* 79. A seguir o questionário abordará diferentes experiências de violência física que você pode estar vivendo ou pode já ter vivido, desde que entrou na USP, seja em sala de aula ou em outras dependências do campus, em competições, trotes, ou em atividades acadêmicas externas, em festas e eventos ligados à USP, ou ainda em moradias estudantis, seja dentro ou fora dos campi.

	Violências físicas
	FAVOR ASSINALAR TODAS SITUAÇÕES DE VIOLÊNCIA FÍSICA QUE PASSOU, MESMO SE RELACIONADAS A CASO JÁ MENCIONADO ANTES
	* 80. (Q75) Assinale caso você viva ou já tenha vivido (desde que entrou na USP) as experiências listadas a seguir, seja em sala de aula ou em outras dependências do campus, em competições, trotes, ou em atividades acadêmicas externas, em festas e eventos ligados à USP, ou ainda em moradias estudantis, seja dentro ou fora dos campi. Alguém:


	Bloco 5 - Violência sexual
	* 81. A seguir o questionário abordará diferentes experiências de violência sexual que você pode estar vivendo ou pode já ter vivido, desde que entrou na USP, seja em sala de aula ou em outras dependências do campus, em competições, trotes, ou em atividades acadêmicas externas, em festas e eventos ligados à USP, ou ainda em moradias estudantis, seja dentro ou fora dos campi.

	Violências sexuais
	FAVOR ASSINALAR TODAS SITUAÇÕES DE VIOLÊNCIA SEXUAL QUE PASSOU, MESMO SE RELACIONADAS A CASO JÁ MENCIONADO ANTES
	* 82. (Q76) Assinale caso você viva ou já tenha vivido (desde que entrou na USP) as experiências listadas a seguir, seja em sala de aula ou em outras dependências do campus, em competições, trotes, em atividades acadêmicas externas, em festas e eventos ligados à USP, ou ainda em moradias estudantis, seja dentro ou fora dos campi. Alguém:
	* 83. (Q77) Sobre o(s) caso(s) de violência sexual citado(s) acima, assinale todas as circunstâncias abaixo que foram usadas por essa(s) pessoa(s) contra você. Ela:


	Bloco 6 – Impactos na saúde
	* 84. Nesta penúltima parte o questionário abordará questões sobre a sua saúde física e mental.

	Saúde
	* 85. (Q78) De modo geral, você diria que a sua saúde é:
	* 86. (Q79) Abaixo estão algumas mudanças de hábito, problemas comuns ou mais graves, que talvez tenham lhe incomodado recentemente. Para cada problema assinale a última vez que aconteceu ou se nunca o teve. (Favor assinalar em todos os itens uma das alternativas de frequência).
	87. (Q80) Você relaciona algum desses problemas ou mudanças de hábito a alguma(s) situação(ões) de desrespeito, de discriminação ou outra forma de violência que você viveu ou está vivendo na USP (ou relacionada à USP)?

	Saúde
	88. (Q81) Essa(s) situação(ões) de desrespeito, discriminação ou outra violência que você vive ou viveu afeta(m) ou já afetou(aram) seu desempenho acadêmico?
	* 89. (Q82) Nos últimos 6 meses, você usou alguma droga (lícita, ilícita ou outra substância) para: (favor assinalar em todos os itens uma das alternativas de frequência)
	* 90. (Q83) Nos últimos 6 meses, você se consultou com algum(a) médico(a) ou outro(a) profissional por se sentir mal ou doente?

	Propostas
	91. (Q84) Considerando tudo o que foi tratado, o que você acha que a USP deve fazer para enfrentar as diferentes formas de violência que podem ocorrer nos campi?  (Elenque todas que considerar válidas, segundo a ordem de prioridade)

	Bloco 1b - Dados sociodemográficos (parte final)
	92. (Q85) Você recebe ou já recebeu alguma bolsa de estudo desde que está na USP? (assinale quantas for o caso)
	93. (Q86) Você recebe atualmente (ou recebeu em 2017) bolsa de permanência ou algum tipo de auxílio da USP? (auxílio alimentação, auxílio moradia etc.)
	94. (Q87) Você reside (residia em 2017) em moradia estudantil? (CRUSP ou república de estudantes)
	* 95. (Q88) Você tem filho/a(s)? (se sim) Quantos?
	* 96. (Q89) Qual era o seu estado conjugal (e afetivo) no 2o. semestre de 2017? (se mudou durante o semestre, considere o que durou mais tempo )
	* 97. (Q90) Com quantas pessoas você mora ? (anote o número de pessoas no domicílio em que você residia durante o período letivo no 2o. semestre de 2017, contando você e sem contar empregado/as).
	* 98. (Q91) Se não mora(va) sozinha/o, indique o grau de parentesco/relação com os demais residentes, respondendo os itens abaixo.
	* 99. (Q92) Assinale o grau de escolaridade de seus pais (biológicos se cresceu com eles, ou os de criação):
	* 100. (Q93) Você tem religião?
	* 101. (Q94) Você cursou o Ensino Médio:
	102. (Q95) Por qual processo seletivo você entrou na USP, para o curso que faz atualmente?  (assinale o critério oficialmente considerado, caso tenha tentado mais de um)
	103. (Q96) (SE INGRESSOU PELA FUVEST) Solicitou algum tipo de bonificação na pontuação da FUVEST? (se sim) Qual(is)?
	* 104. (Q97) Você mora (morava em 2017) no mesmo município em que morava antes de entrar na USP?  (Considerar o curso atual/que fez em 2017)

	Dados sociodemográficos
	105. (Q98) Onde você morava antes de estudar na USP?
	* 106. (Q99) Considerando como moradia o local em que você reside durante a semana (residia no período letivo do 2o. semestre de 2017), você mora(va):

	Dados sociodemográficos
	107. (Q100) Em qual região da cidade?
	108. (Q101) Normalmente, quais dos meios de transporte abaixo você utiliza (usava no 2o. semestre de 2017) para ir e voltar da sua casa à USP? (Anote quantas alternativas forem necessárias)
	* 109. (Q102) Você faz (fazia no 2o. semestre de 2017) algum trabalho ou atividade remunerada?

	Dados sociodemográficos
	* 110. (Q103) (se não trabalha) Qual é a sua atividade principal? Você:

	Dados sociodemográficos
	111. (Q104) Qual era a sua ocupação, ou atividade profissional, antes de estar desempregado(a)/ aposentado(a)? (descreva)

	Dados sociodemográficos
	112. (Q105) (se trabalha/ faz atividade remunerada)  Qual é a sua ocupação principal?
	* 113. (Q106) (se trabalha) No seu trabalho (principal) você é:

	Dados sociodemográficos
	* 114. (Q107) Somando a sua renda com a renda das pessoas que moram com você, considerando salários, benefícios, aposentadorias ou qualquer outra fonte, de quanto foi aproximadamente a renda familiar em sua casa no mês passado?  [somar renda apenas de familiares ou pessoas com que partilha despesas alimentares. Em caso de república, quando não dividem despesas alimentares, considerar apenas a renda individual]

	MUITO OBRIGADA POR SUA PARTICIPAÇÃO !
	Caso queira fazer alguma DENÚNCIA ou solicitar AJUDA para alguma violência sofrida na USP (ou relacionada à USP), clique aqui para ver contatos de serviços que podem orientá-la/o.  Caso queira fazer qualquer comentário, crítica ou sugestão, favor escrever abaixo.
	115. Sugestões, críticas e/ou comentários


	Dados cadastrais das(os) não participantes
	Mesmo não respondendo ao questionário, pedimos a gentileza de preencher alguns dados cadastrais:
	116. Modalidade do curso que está fazendo na USP (ou no qual estava inscrita/o em 2017)
	117. GRADUAÇÃO - Curso que está fazendo (ou no qual estava inscrita/o em 2107)
	118. Área do curso de PÓS-GRADUAÇÃO que está fazendo (ou fez em 2017) na USP
	119. Ano em que  entrou no curso que faz atualmente (ou que fez em 2017)
	120. Qual é o seu sexo de registro no nascimento?
	121. Qual é a sua identidade de gênero? (caso não se identifique com as categorias listadas, marque “Outra” e descreva)
	122. Qual é a sua orientação sexual?
	123. Qual é a sua cor ou raça? (descreva)
	124. Considerando as categorias do IBGE, você diria que sua cor/raça/etnia é:
	* 125. Favor assinalar o(s) motivo(s) de não participação na pesquisa:
	126. Você sentiu falta de maiores esclarecimentos? Sobre quais assuntos?


	OBRIGADA !
	Se quiser fazer alguma DENÚNCIA ou buscar AJUDA ou orientação de algum serviço por conta de algum caso de desrespeito, discriminação ou outra forma de violência que tenha vivido na USP, clique aqui.   Se quiser comentar qualquer dos temas tratados – ou algo que lhe parece que deveria mas não foi tratado – fazer críticas ou dar sugestões, favor anotar abaixo.
	127. COMENTÁRIOS E/OU SUGESTÕES
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