
Prevention, Advocacy 

& Resource Center 

O que é o PARC e o que fazemos?
O PARC pode fornecer assistência a todos os 
membros da comunidade da Brandeis University, seja 
estudantes de graduação ou pós-graduação, 
funcionários ou amigos e familiares de qualquer 
membro da comunidade Brandeis que tenha sido 
vítima de abuso sexual ou violência doméstica ou 
interpessoal. Nossos serviços incluem:

Prevenção － Educação voltada às principais 
causas de violência sexual, interpessoal ou doméstica, 
a fim de prevenir cenários específicos de violência, bem 
como mudar a forma como nós, como comunidade, 
pensamos e reagimos a situações de violência.
Violence Prevention Education 

Fornecendo educação, capacitação e apoio 
relacionados com violação, violência doméstica 
e interpessoal, assédio sexual ou perseguição.

O que significa confidencial? 
PARC tem uma equipe de dois funcionários em tempo 
integral com a experiência para apoiá-lo através de uma 
série de sentimentos e processos relacionados à 
experiência de violência. Podemos explicar e ajudá-lo a 
acessar o atendimento médico, informar o Escritório do 
Título IX, informar a polícia, apresentar um caso em um 
tribunal civil e muito mais. As necessidades de cada 
pessoa são diferentes, porque nosso objetivo é associar-se 
a você para ajudá-lo com o que você quer. No PARC, você 
nunca será pressionado a fazer ou compartilhar algo que 
não deseja.

＊ Exceções à nossa confidencialidade: você afirma que 
vai se machucar ou a outra pessoa, ou que compartilha 
informações sobre o abuso de uma criança, um idoso ou 
uma pessoa com deficiência.

Como entro em contato com o PARC?
Ligue para a nossa linha: 
781-736-3370
Visite Usdan G-108 (corredor à direita do Levin Ballroom) 
durante as horas de atendimento do Companheiro 
Defensor: das 12h às 17h, quando as aulas estão em 
andamento. 

Os funcionários profissionais estão disponíveis por hora 
marcada das 9h às 17h durante a semana ou depois de 
horas por pedido. Para agendar um horário para perguntas 
gerais, envie um e-mail para parc-brandeis.edu ou ligue 
para: 787-736- 3371.

Obtenha mais informações sobre nossos programas, 
serviços e como você pode participar de brandeis.edu/
parc.

24/7 linha: 781-736-3370 | Escritório: 781-736-3371 | www.brandeis.edu/parc 

Violência Prevenção Educação
Nossa equipe de defensores estudantis lida com uma 
variedade de treinamentos abertos à comunidade da 
Brandeis com solicitação detalhada. Nossa série de 
treinamento mais popular "O DEIS não vai apenas rolar 
com ele" (o DEIS não vai concordar com isso) foca na 
intervenção do espectador e é personalizável para cada 
grupo. Nossos treinamentos estão em constante 
crescimento e mudança como resposta a novos 
problemas e necessidades, por isso, incentivamos todos 
a visitar a seção de Prevenção em nosso site para ver o 
que há de novo.
Sensibilização
Ao longo do ano, o PARC produz e coproduz eventos e 
campanhas para desafiar estigmas e desmistificar 
informações relacionadas a relacionamentos sexuais e 
violência nos relacionamentos. Alguns eventos têm como 
objetivo promover a conscientização sobre a prevalência 
de violência sexual ou interpessoal e como eles podem 
ser identificados; outros programas são projetados para 
desafiar a forma como somos socializados para pensar 
sobre esses problemas. Se você estiver interessado em 
trabalhar conosco em qualquer evento, entre em contato 
conosco pelo parc@brandeis.edu.

Advocacia － informações confidenciais e apoio a 
todos os afetados por qualquer tipo de violência, bem 
como a amigos e familiares, fornecidos por colegas ou 
profissionais.

Apoio de companheiros
 Nossa equipe altamente treinada e confidencial está 
preparada para ajudá-lo de várias maneiras, alguns 
exemplos incluem: encaminhá-lo com recursos adicionais 
com base em suas necessidades, ajudá-lo a criar um plano 
de segurança para estar fisicamente e emocionalmente 
seguro no campus ou apenas ouvi-lo sem ser julgado. Os 
alunos de defesa também podem acompanhá-lo a suas 
aulas e / ou quarto, ser seus amigos de estudo se você 
tiver um problema de concentração, ou apenas trabalhar 
com você para ajudá-lo a encontrar alguma outra solução 
criativa para ajudá-lo a ter sucesso e estar seguro em 
Brandeis depois de experimentar o trauma.

Eventos
Você pode solicitar que o PARC esteja presente em seu 
evento para oferecer apoio e experiência em relação ao 
conteúdo relacionado à violência sexual ou interpessoal. 
Também planejamos e facilitamos vários eventos no 
campus, incluindo iniciativas periódicas como "Quartas-
feiras de bem-estar", uma série de atividades e workshops 
focalizados para o autocuidado.

Advocacia profissional
PARC tem uma equipe de dois funcionários em tempo 
integral com a experiência para apoiá-lo através de uma 
série de sentimentos e processos relacionados à experiência 
de violência. Podemos explicar e ajudá-lo a acessar o 
atendimento médico, informar o Escritório do Título IX, 
informar a polícia, apresentar um caso em um tribunal civil e 
muito mais. As necessidades de cada pessoa são 
diferentes, porque nosso objetivo é associar-se a você para 
ajudá-lo com o que você quer. No PARC, você nunca será 
pressionado a fazer ou compartilhar algo que não deseja.



Entre em contato 
com PARC:
24/7 Linha direta:

781-736-3370

Colegas defensores 
horário de expediente:

Seg a Sex do meio-dia às 
5 da tarde, desde que 
haja aulas.

Usdan G-108 

Citações  e perguntas:  
781-736-3371 or
parc@brandeis.edu

REACH - Além da Violência Doméstica
Linha telefônica multilíngüe 24/7: 800-899-4000 I 

reachma.org

Violência Doméstica SafeLink
Linha telefônica multilíngüe 24/7: 877-785-2020

Linha telefônica multilíngüe 24/7 TTY: 877-521-2601 
casamyrna.org/get-support/safelink

Centro dos Direitos das Vítimas
617-399-6720, ramal 19 victimrights.org

Departamento de Polícia de Waltham
Para todas as emergências fora do campus, ligue para o 911 
Linha de não-emergência 781-893-3700

Outros recursos no campus:

Escritório do Título IX em Brandeis
Entre em contato com este escritório para obter mais 
informações / ou denuncie uma violação da política de 
conduta imprópria sexual. 

Mais detalhes sobre os processos de relatório e pesquisa: 
brandeis.edu/sexual-misconduct-title-ix

Segurança Pública de Brandeis
Edifício Stoneman de casos leves | Emergência: 
781-736-333 Linha não emergencial: 781-736-5000\
24/7 presença policial para segurança, investigação e 
assistência. Inclui também BEMCO, o serviço médico de 
emergência dirigido por estudantes

O centro de Aconselhamento Brandeis
Edificio Mailman I 781-736-3730 
Emergência após o horário: 781-736-3785

Aconselhamento individual e em grupo para estudantes 
universitários e graduados da Brandeis

Mais informações e horários: brandeis.edu/counseling

Há vários recursos no 

campus e na comunidade 

para ajudá-lo depois que 

você ou seu parceiro tiver 

sofrido estupro, assédio 

sexual, violência 

doméstica ou interpessoal, 

ou outros tipos de assédio, 

como stalking. Voce nao 

esta sozinho.

 

O centro médico
Os MD e os NP certificados pelo Conselho fornecem 
cuidados para doenças, lesões e serviços preventivos.
Mais informações e horários: brandeis.edu/health

Escritório de vida espiritual e religioso
Usdan 51 I 781-736-3570 
Oferecendo aconselhamento, apoio e comunidade aos 
estudantes de todas as religiões,
mais informações sobre comunidades religiosas, lugares 
sagrados no campus e apoio:brandeis.edu/spiritual-life 

Brandeis Omdbus

781-736-2265
Recurso confidencial, independente, imparcial e informal 
para todos os membros da comunidade Brandeis. 
Especializada em resolver conflitos, explicando políticas e 
procedimentos da universidade, facilitando a 
comunicação e oferecendo referências apropriadas.

P�ps· t��1s, 
PocketMaps products are manufactured 

under license by Frisky Dingo Media, LLC. 
www.pocketmaps.com/ 1 800 304-9890 

Recursos fora do campus: 
Grupo de Trabalho Asiático Contra a Violência Doméstica

Linha telefônica multilíngüe 24/7: 617-338-2355 I atask .org

Centro Médico Beth Israel Deaconess, Centro de Prevenção 
da Violência e Recuperação

24/7 linha telefônica multilíngüe: 617-667-8141. bidmc.org/
violenceprevention

Aliança de Boston de Jovens Gays, Lésbicas, Bissexuais e 
Transgêneros (BAGLY)
617-227-4313 I bagly.org

Centro de Crise de Violações da Área de Boston
24/7 linha telefônica multilíngüe: 800-841-8371 I barcc.org

Serviços de Testemunha de Vítimas de Middlesex County 
781-897-8300 I middlesexda.com/prosecution/ victim-witness-
services.php

The Network / The Network: Organização liderada por 
sobreviventes para acabar com o abuso de parceiros e 
apoiar os sobreviventes nas comunidades LGBQ / T, poli e 
SM
24/7 linhas de telefone multilíngües: 617-742-4911 I tnlr.org

Servicios de Enfermeras Examinadoras de Violaciones del 
Hospital Newton-Wellesley
Entre pela porta de emergência
2014 Washington Street, Newton, MA.                             
Para mais informações, ligue para 617-243-6521

Coordenador Interino do Título IX Robin Nelson-
Bailey, Gabinete de Recursos Humanos

781-736-4463 rnelsonbailey@brandeis.edu

Pesquisador do Título IX, Anthony Sciaraffa: 
asciaraffa@brandeis.edu

Título IX Gerente de Casos Paula Slowe:
781-736-3690 pslowe@brandeis.edu




