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1. Apresentação da Instituição 

 

A UFG é uma instituição de ensino, pesquisa e extensão, que objetiva produzir, 

sistematizar e socializar conhecimentos e saberes, formando profissionais e cidadãos 

comprometidos com a transformação e o desenvolvimento da sociedade.  

 

Ao longo dos seus 60 anos de história, a UFG diversificou e ampliou sua atuação e hoje 

possui 100 cursos de graduação (São 98 cursos presenciais e 2 a distância) e 22 mil 

estudantes, distribuídos em duas regionais, Goiás e Goiânia. O seu corpo docente possui 

1949 professores efetivos e 164 professores substitutos. Ainda compõem o seu quadro 

de recursos humanos 2287 técnicos administrativos. 

 

Na regional Goiânia, a UFG conta com o Câmpus Aparecida de Goiânia com 3 cursos 

de graduação. O Câmpus Colemar Natal e Silva (Praça Universitária) possui 15 cursos 

de graduação e o Câmpus Samambaia com 73 cursos de graduação.  Na Regional Goiás, 

na cidade de Goiás, a UFG oferece 7 cursos divididos em duas Unidades Acadêmicas 

Especiais, a Unidade Acadêmica Especial de Ciências Sociais Aplicadas e a Unidade 

Acadêmica Especial de Ciências Humanas.  

 

Além da graduação, a UFG oferece 66 Programas de pós-graduação stricto sensu entre 

mestrados, doutorados e mestrados profissionais, com mais de 4.200 alunos. São 43 

cursos de Doutorado, 52 de mestrado acadêmico e 9 cursos de mestrado profissional. 

 

Algo fundamental a saber: a UFG é uma Universidade pública, laica e gratuita, que 

pertence a todos, independentemente de crença religiosa, classe social, orientação 

sexual, raça/cor, filiação ideológico/partidária ou qualquer outra especificidade e é 

mantida por fundos públicos federais. A UFG é um lugar onde o respeito à diversidade 

sociocultural e a liberdade de expressão são valores centrais, resguardados pelo Estatuto 

da Universidade, que assegura o respeito a todos e ao pluralismo de idéias, sem 

discriminação de qualquer natureza. Uma importante iniciativa é o UFG Inclui, criado 

em 2008, que cria 1 vaga em cada curso presencial de graduação da UFG em que 

houver candidatos(as) indígenas inscritos(as) e cria 1 vaga em cada curso presencial de 

graduação da UFG em que houver candidato(as) quilombolas inscritos(as). 



 

1.1 Os cursos da UFG 

 

A UFG possui cerca de 7.000 vagas autorizadas pelo Ministério da Educação, para 

diferentes formas de ingresso. Em 2019, foram ofertadas 6.450 vagas via SiSU, 

distribuídas em 146 cursos de graduação presenciais. Em 2020, os campi de Catalão e 

Jataí se tornaram autônomos, como UFCAT e UFJ, por isso a UFG passou a oferecer 

6000 cursos de graduação nos seus 100 cursos de graduação. 

 

Além disso, possui cursos na modalidade à distância: Licenciatura em Artes Cênicas, 

Artes Visuais, Ciências Biológicas, Educação Física e Física em Goiânia e 

especializações em Arte-educação Intermidiática digital, educação física escolar, 

educação inclusiva e Tecnologia Assistiva, ensino de Biologia, Gestão e Práticas 

Educacionais Inclusivas, Gestão Pública, História e Cultura Afro-brasileira e Africana, 

Inovação em Mídias Interativas, Letramento Informacional, Processos e Produtos 

Criativos, Tecnologias Aplicadas ao Ensino de Biologia, Infância e direitos Humanos e 

Patrimônio, direitos Culturais e Cidadania. 

 

A UFG tem acumulado, nas últimas décadas, uma significativa experiência de ensino, 

pesquisa e extensão em direitos humanos em todas as principais áreas de atuação 

previstas nacionalmente pelos Programas Nacionais de Direitos Humanos (PNDHs) e 

pelo Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos e internacionalmente pelo que 

preconiza os tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário.  

 

Em 10 de dezembro de 1999, foi lançado oficialmente o Programa de Direitos Humanos 

da UFG (PDH-UFG), por meio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC-UFG), a 

fim de integrar, de forma interdisciplinar e interunidades, o trabalho de técnico-

administrativos e docentes da UFG no campo dos Direitos Humanos. Em janeiro de 

2000, por meio de portaria, a PROEC instituiu formalmente o Grupo de Trabalho, 

formando a primeira Coordenação do PDH, que era composta por representantes das 

seguintes Unidades e Órgãos da UFG: Museu Antropológico/MA, Faculdade de 

Direito/FD, Rádio Universitária/RU, Faculdade de Medicina/FM, Instituto de Patologia 

Tropical e Saúde Pública/IPTSP e Núcleo de Estudos e Coordenação de Ações para a 

Saúde do Adolescente/NECASA.  



 

No âmbito interno, o objetivo era articular as atividades que esses pesquisadores já 

vinham desenvolvendo isoladamente em suas unidades/órgãos (estudos, pesquisas, 

formação, ações de apoio e assessoria, participação em conselhos, programas 

radiofônicos, publicações). No âmbito externo, buscava-se articular atores sociais 

apontados como vetores fundamentais para a busca de soluções dos problemas 

relacionados à questão dos direitos humanos e da violência no Brasil: a comunidade 

acadêmica, a sociedade civil organizada e os gestores públicos. Dessa forma, procurava-

se, ao mesmo tempo, responder às demandas da sociedade com vistas ao planejamento e 

desenvolvimento de ações conjuntas na área de formação e capacitação em direitos 

humanos, bem como dar sistematicidade às diferentes ações do corpo acadêmico da 

UFG comprometidas com a implementação de uma cultura cidadã, centrada na defesa e 

na proteção dos direitos humanos.  

 

Em 2010, o PDH/UFG, diante da grande demanda de pesquisas e cursos de pós-

graduação, particularmente visando a docência, procurou alternativas para melhor 

subsidiar suas atividades relacionadas às diversas questões que envolvem o 

reconhecimento, a garantia e a educação em e para os direitos humanos no Brasil. 

Respondendo ao  crescimento do trabalho desenvolvido, principalmente com a ampla 

gama de ações de extensão universitária em DHs, o PDH apresentou e teve aprovada 

pela Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação a proposta de criação do Núcleo 

Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas em Direitos Humanos (NDH),  ampliando suas 

atividades de pesquisa e docência.  

 

Os Cursos de Especialização presenciais oferecidos pela UFG são: Análise da Situação 

de Saúde, Assistência Integral de Enfermagem a Pessoas com Feridas, Citologia 

Clínica, design Estratégico, Economia da Saúde, Engenharia e Segurança do Trabalho, 

Estudos Linguísticos, Texto e Ensino, Farmácia Clínica na Atenção à Saúde, Gestão e 

Políticas Públicas, Gestão e Qualidade Ambiental, História, Cultura Africana e Afro-

brasileira e Educação das Relações Étnico Raciais, Direito Constitucional e Questão 

Agroambiental, MBA em Controladoria e Finanças, MBA em Finanças e Gestão 

Estratégica de Negócios, MBA em Finanças Investimentos e Risco, MBA em 

Marketing e análise do consumo, MBA em planejamento Tributário, MBA em Gestão 

de Logística e Supply Chain Management, Nutrição Esportiva e Fisiologia do Exercício, 



Políticas Educacionais Gestão Escolar e Trabalho docente, Propriedade Industrial, 

Prótese dentária e Tratamento e disposição Final de Resíduos Sólidos e Líquidos. 

 

Com concentração no tema geral desta proposta - Direitos Humanos - podemos 

destacar, no âmbito da formação lato sensu da UFG, as especializações oferecidas pelo 

Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas em Direitos Humanos (NDH/UFG). Em 

seus 20 anos de atividades ininterruptas, já formou mais de 1000 especialistas em 

diferentes turmas dos cursos de: Direitos Humanos e Cidadania; Educação para 

Diversidade; Direitos Humanos, Cultura e Democracia; Direitos Culturais e Patrimônio. 

Muitos dos projetos de final de curso produziram trabalhos com recortes ou interface 

com os temas migrantes e/ou refugiados. 

 

A UFG conta com o Programa de Pós-Graduação em Sociologia, que tem uma linha 

específica sobre estudos na área de trabalho e representações sociais, linha essa que 

abriga vários projetos relacionados a fluxos migratórios e refugiados. O programa 

passou por diversas transformações desde sua criação em julho de 1999. A proposta 

inicial do curso tinha como área de concentração "Sociedade e Região" e uma equipe 

mista, que já contava com o retorno de alguns professores que finalizaram o curso de 

doutoramento, constituída por quatro doutores em Sociologia, um em ciência política, 

uma em Economia e dois outros em Antropologia. 

 

Até 2008, o Programa contava com a colaboração conjunta de sociólogos, antropólogos 

e cientistas políticos e manteve-se relativamente estável em número de docentes. Com o 

início do curso de Mestrado em Antropologia em 2008 e do mestrado em Ciência 

Política, a partir de 2012, cada um em seu respectivo Programa de Pós, o PPGS toma 

uma dimensão mais exclusiva, ainda que alguns de seus integrantes atuassem em mais 

de um programa. As linhas de pesquisa sofreram modificações, principalmente na época 

da criação do Doutorado, mas também em razão do surgimento dos núcleos de 

Pesquisa, cujo desenvolvimento teve papel fundamental na consolidação do PPGS e em 

sua articulação com os cursos de graduação e especialização na FCS. 

 

O Programa, até o final do quadriênio anterior (2013-2016), era composto de 25 

docentes, dos quais 20 permanentes e cinco colaboradores, além de uma bolsista PNPD 

e um professor visitante estrangeiro. O programa conta atualmente com dois 



pesquisadores com Bolsa Produtividade do Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq). Destacamos que vários docentes têm encaminhado 

projetos para os editais do CNPq (que chegam a ser aprovados no mérito), contudo, com 

os cortes de recursos da agência, sabemos que não foram implementadas novas bolsas, 

além de escassearem os novos editais. Na proposta de reestruturação aprovada no final 

de 2016, e progressivamente implementada, o quadro passou a 17 docentes, dos quais 

13 permanentes e quatro colaboradores, mantendo-se, assim, a proporção recomendada 

pela área na Capes. Já em 2019 asseguramos a participação de 12 docentes 

permanentes, um visitante e um PNPD. 

 

Apesar da escassez de recursos, o PPGS captou apoio financeiro por meio de edital para 

a realização do evento “V Simpósio de Ciências Sociais”, ocasião em que trouxemos 

pesquisadores da Argentina, de Brasília, do Paraná, do Rio de Janeiro e de outras 

Unidades da Federação para proferirem conferências e minicursos para mais de 400 

inscritos no evento. Nessa ocasião, contamos com mais de um Grupo de Trabalho que 

tinham como temas Fluxos Migratórios e Refúgio. Ao todo, foram três grupos que 

versavam sobre os temas, e o discutiram numa perspectiva sociológica, internacionalista 

e de políticas públicas. 

 

O Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Direitos Humanos (Mestrado e 

Doutorado), em funcionamento desde de 2012, vinculado ao NDH/UFG e à Pró-

Reitoria de Pós-Graduação (PRPG), tem hoje 76 dissertações defendidas sobre a 

temática Direitos Humanos. Entres elas podemos destacar, sobre tema 

migrações/refugiados/tráfico de pessoas, os trabalhos: “A proteção dos direitos 

humanos dos refugiados em Goiás”; “Violações de direitos humanos em contextos de 

tráfico internacional de mulheres para fins de exploração sexual.” O Programa integra 

20 professores permanentes e 05 colaboradores.   

 

 

  



2. Descrição Detalhada das Ações em Andamento 

  

2.1 Experiências no âmbito de Ensino 

 

O curso de Relações Internacionais da UFG foi criado em 2012. Seu corpo docente 

possui 7 professores efetivos e se consolida como um dos cursos da Universidade que 

tem nas suas bases o oferecimento de disciplinas que incluem a temática de Direito 

Internacional e Refúgio. É importante mencionar que o curso de Relações Internacionais 

da UFG tem nota máxima na avaliação do MEC. No curso de Ciências sociais e na Pós 

Graduação de Sociologia, também são oferecidas disciplinas sobre migrações e refúgio. 

Para além deste, constam as disciplinas oferecidas no curso de Arquitetura que abordam 

a temática do abrigo para refugiados. 

 

Lista de Disciplinas  

Oferta de disciplina 2016 2017 2018 2019 2020 

Proteção Internacional dos Direitos Humanos Sim Sim Sim Sim Sim 

Direito Internacional dos Refugiados  Sim  Sim  

Projeto de Arquitetura 1  Sim Sim Sim  

 

Proteção Internacional dos Direitos Humanos 

Professor Responsável: João Henrique Ribeiro Roriz 

Área de Concentração: Relações Internacionais 

Carga Horária: 64h  

Pré-Requisitos: (não tem) 

Período letivo de oferecimento da disciplina: 5º 

Nível do curso da disciplina: (livre) 

Conteúdo Programático: 

Direitos humanos e política internacional. Normas internacionais e impactos 

domésticos. Capacidade processual internacional e regional dos indivíduos. Sistemas 

regionais e internacionais de proteção dos direitos humanos: formação, capacidades, 

competências e dificuldades. O Brasil e o sistema internacional de proteção dos direitos 

humanos. Responsabilidade internacional por violações de direitos humanos. 

Referências bibliográficas 



ABU-LUGHOD, Lila. As mulheres muçulmanas precisam realmente de salvação?: reflexões 

antropológicas sobre o relativismo cultural e seus outros. Revista Estudos Feministas, v.20, n.2, p.451-

470, 2012. 

BARRETO, J.-M. Human Rights from a Third World Perspective: Critique, History and International 

Law. Newcastle Upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2013, p. 1-44. 

BRAGATTO, F. Para além do discurso eurocêntrico dos direitos humanos: contribuições da 

descolonialidade. Revista Novos Estudos Jurídicos, v. 19, n. 1, p. 201-230, 2014. 

BURKE, Roland. Decolonization and the Evolution of International Human Rights. Philadelphia: 

University of Pennsylvania Press, 2010. 

CARVALHO RAMOS, A. Curso de direitos humanos. São Paulo: Saraiva, 2014. 

CARVALHO RAMOS, André de; RODRIGUES, Gilberto; ALMEIDA, Guilherme Assis de. 60 anos de 

ACNUR – Perspectivas de futuro. São Paulo: CLA Editora, 2011, pp. 15-44. 

DONNELLY, J. Universal Human Rights in Theory and Practice. Ithaca: Cornell University Press, 2013, 

Cap. 1.  

FIDDIAN-QASMIYEH, Elena; LOESCHER, Gil; LONG, Katy; SIGONA, Nando. The Oxford 

Handbook of Refugee and Forced Migration Studies. Nova York: OUP, 2014. 

HUNT, L. A invenção dos Direitos Humanos. São Paulo: Cia das Letras, 2009.  

JENSEN, Steven L. B. The Making of International Human Rights: The 1960s, Decolonization, and the 

Reconstruction of Global Values. Nova York: CUP, 2016. 

JUBILUT, Liliana Lyra. O Direito internacional dos refugiados e sua aplicação no ordenamento jurídico 

brasileiro. São Paulo: Método, 2007, p. 35-50; 80-112. 

MOECKLI, D.; SHAH, S.; SIVAKUMARAN, S. International Human Rights Law. Nova York, OUP, 

Cap. 11.  

MORAVCSIK, A. The Origins of Human Rights Regimes: Democratic Delegation in Postwar Europe. 

International Organization, v. 54, n. 2, p. 217-252.  

MOYN, S. The Last Utopia: Human Rights in History. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2010.  

MUTUA, M. Savages, Victims, and Saviors: The Metaphor of Human Rights. Harvard International Law 

Journal, v. 42, n. 1, 2001, p. 201-245.  

RISSE, T.; ROPP, S. C.; SIKKINK, K. The persistent power of human rights. 3ª reimp., Cambridge: 

CUP, 2014, p. 3-25.  

SANTOS, B. S. Por uma concepção multicultural dos direitos humanos. Lua Nova, n. 39, p. 105-124, 

1997.  

SIMMONS, B. A. Mobilizing for Human Rights: International Law in Domestic Politics. Nova York: 

CUP, 2009. 

YAMATO, R. V. Relendo a construção (negativa) dos direitos humanos internacionais. Contexto 

Internacional, v. 9, n. 2, 2014, p. 3-30.  

 

Direito Internacional dos Refugiados (Tópicos de Relações Internacionais) 

Professor Responsável: João Henrique Ribeiro Roriz 

Área de Concentração: Relações Internacionais 



Carga Horária: 64h  

Pré-Requisitos: (não tem) 

Período letivo de oferecimento da disciplina:  

Nível do curso da disciplina: (livre) 

Conteúdo Programático: 

Direito Internacional dos Refugiados. Surgimento, fundamentos e evolução histórica do 

refúgio. A obtenção do status de refugiado. A proteção internacional. A proteção 

nacional. Quem é o refugiado? É possível uma perspectiva a partir do “sul”? Refugiados 

ou migrantes econômicos?  Formulação de políticas públicas de integração regional. 

Política externa e refugiados. 

Referências básicas: 

ACNUR, Manual de procedimientos y criterios para determinar la condición de refugiado, 1992. 

JUBILUT, Liliana Lyra. O Direito internacional dos refugiados e sua aplicação no ordenamento jurídico 

brasileiro. São Paulo: Método, 2007. 

MOREIRA, Julia Bertino. Redemocratização e direitos humanos: a política para refugiados no Brasil. 

Revista Brasileira de Política Internacional, v. 53, n. 1, p. 111-129, 2010. 

BOHMER, C.; SHUMAN, A. Rejecting Refugees: Political Asylum in the 21st Century. Londres: Taylor 

& Francis, 2007. 

CHIMNI, B. S. The Birth of a ‘Discipline’: From Refugee to Forced Migration Studies. Journal of 

Refugee Studies, v. 22, n. 1, 2009. 

FIDDIAN-QASMIYEH, Elena; LOESCHER, Gil; LONG, Katy; SIGONA, Nando. The Oxford 

Handbook of Refugee and Forced Migration Studies. Nova York: OUP, 2014. 

HADDAD, Emma. The Refugee in International Society: Between Sovereigns. Cambridge University 

Press, 2008. 

MOULIN, Carolina. A construção do refugiado no pós-Guerra Fria: dilemas, complexidades e o papel do 

ACNUR. Carta Internacional, v. 7, n. 2, 2012, p. 23-49. 

ROCHA, Rossana Reis; MOREIRA, Julia Bertino. Regime internacional para refugiados: mudanças e 

desafios. Revista de Sociologia Política, v. 18, n. 37, p. 17-30, 2010. 

 

Projeto de Arquitetura 1 (Parte da disciplina incorpora a temática Abrigamento e 

Refúgio) 

Professor Responsável: Suzete Almeida de Bessa 

Área de Concentração: Arquitetura e Urbanismo 

Carga Horária: 96h 

Créditos: 96h 



Pré-Requisitos: disciplinas de Forma Espaço e Ordem, Oficina de Expressão 

Representação I 

Período letivo de oferecimento da disciplina: 2º período 

Nível do curso da disciplina:  

Conteúdo Programático: 

Abordagens conceituais e metodológicas do projeto arquitetônico. Programas, partidos e 

estudos preliminares. Definição e dimensionamento dos espaços e formas em 

arquitetura. Relações entre espaços internos e externos. A implicação de aspectos 

ambientais na concepção do objeto arquitetônico. Elaboração de estudo preliminar, de 

baixa complexidade, de programa a partir dos modos de habitar. Aplicação de modelos 

tridimensionais e recursos gráficos na concepção, desenvolvimento e comunicação do 

projeto. 

Referências básicas: 

COSER, Stelamaris (Org). Viagens, deslocamentos, espaços [conceitos críticos]. Vitória: EDUFES, 

2016).  

ROSA, Thaís Troncon. Pensar por margens. In: Margareth da Silva Pereira; Paola Berenstein Jacques. 

(Org.). Nebulosas do Pensamento Urbanístico: Modos de Pensar. Salvador: EDUFBA, 2018, p. 178-204. 

Architectural Record [EUA] http://archrecord.construction.com/ A&V Monografias [ESP] Madrid: 

Arquitectura Viva SL, Espanha 

The ArchitecturalReview [ING]http://www.architectural-review.com/ aU [BRA] <http://au.pini.com.br/> 

Domus [ITA] http://www.domusweb.it/it/home.html El Croquis [ESP]<http://www.elcroquis.es> 

GA [JAP] http://www.ga-ada.co.jp/english/index.html Monolito [BRA] 

<http://www.editoramonolito.com.br/revista-monolito/> 

Projeto Design [BRA] http://arcoweb.com.br/projetodesign  

summa+ [ARG]<http://www.summamas.com/pt> 

Coleção “ArchitectureNow!”, coordenada por Philip Jodidio (editora Taschen). 

 

Migrações e Direitos Humanos (Tópicos em Ciências Sociais) 

Professora Responsável: Andréa Vettorassi 

Área de Concentração: Ciências Sociais, Sociologia e Relações Internacionais 

Carga Horária: 64h 

Créditos: 64h 

Ementa: Migrantes e refugiados: análise conceitual; contexto histórico das migrações no 

Brasil; migrante e relações de trabalho; xenofobia e outras práticas de segregação social; 

direitos humanos: o que são e para quem são?; construção da cidadania e sua aplicação 

nos direitos humanos; Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH) no Brasil e 



suas vertentes; autores, conceitos e análises sociológicas presentes nos direitos humanos 

e nas políticas migratórias. 

Objetivos da Disciplina: Em um primeiro momento, observar, analisar e refletir sobre a 

condição de migrante, em especial no contexto brasileiro, mas também perpassando 

outros contextos geográficos, bem como as muitas esferas (sociais, econômicas, 

culturais, étnicas, de gênero e nas relações de trabalho) constitutivas da identidade 

migratória. Em um segundo momento, identificar como teorias sociológicas e políticas 

públicas relacionadas aos direitos humanos ajudam na reflexão da condição de migrante 

e de suas necessidades. 

Conteúdo Programático 

Unidade 1 - Análise Estrutural, Histórica e Conceitual 

1.1 - Apresentação da disciplina: ementa, objetivos, métodos avaliativos, bibliografia 

obrigatória; 

1.2 - Migrantes: Percepção teórica; 

1.3 - Contexto histórico das migrações no Brasil; 

1.4 - Xenofobia e outras práticas de segregação social. 

Referências da unidade 1: 

SAYAD, A. A Imigração ou os Paradoxos da Alteridade. São Paulo: Edusp, 1998. 

ELIAS, N., SCOTSON, J. L. Os Estabelecidos e os Outsiders. Rio de Janeiro: Jorge Zahar. 2000. 

MORAES SILVA, M. A. Errantes do Fim do Século. São Paulo: Editora UNESP. 1999. 

MENEZES, F. L. “Migração: uma perspectiva psicológica, uma leitura pós-moderna ou, simplesmente, 

uma visão preconceituosa”. In: CUNHA et al. (orgs). Migração e Identidade. São Paulo: Editora 

Centauro. 2007. Pp. 105-132. 

PRADO, E. J. P. DO & COELHO, R. (orgs). Migrações e Trabalho – Brasília : Ministério Público do 

Trabalho, 2015. 236 p. (leremos a seção II). 

Unidade 2 - Autores, conceitos, análises e metodologias nas ciências sociais para a reflexão da identidade 

migrante e dos processos migratórios 

2.1 - Transnacionalidade -  Migrantes e relações no trabalho, econômicas, étnicas e de 

gênero; 

2.2 - Mapas afetivos - Relações espaciais e temporais entre grupos migrantes; 

2.3 - Modelo teórico puss-pull - Contribuições para a compreensão do emigrante 

brasileiro no exterior; 

2.4 - Redes sociais - Práticas e metodologias para identificá-las entre os grupos 

migrantes. 

Referências da unidade 2: 



SCHILLER, N. G. "Teorização Feminista sobre nação e Estado". In: CADERNO CRH, Salvador, n. 33, 

p. 113-142, jul./dez. 2000. Pp. 113 - 142. 

BARRETO, A. S. & DUTRA, R. C.  "Quando o campo se move: trajetórias e projetos entre redes locais e 

transnacionais". In: Antropolítica, n. 32, p. 65-85. Niterói, 1. sem. 2012. 

VETTORASSI, A. "Mapas afetivos: recursos metodológicos baseados na história oral e reflexões sobre 

identidades espaciais e temporais em estudo sociológico". In: História e Cultura, Franca, v.3, n.3 

(Especial), p. 155-176, dez. 2014. 

MARTINS JR. A. & DIAS, G. "Imigração brasileira contemporânea: discursos e práticas de imigrantes 

brasileiros em Londres". In: Análise Social, 209, xlviii (4.º). Lisboa, 2013. 

SASAKI, E. M. & ASSIS, G. DE O. "Teorias das migrações internacionais" In: XII Encontro Nacional da 

ABEP. Caxambu, outubro de 2000. 

TRUZZI, O. "Redes em Processos Migratórios". In: Tempo Social, v. 20, n. 1. São Paulo: junho de 2008. 

Pp. 199 - 218. 

Unidade 3 - Migrações e Direitos Humanos 

3.1 - O que são os direitos humanos e como refletir sobre eles entre grupos migrantes; 

3.2 - Migrações internacionais e direitos humanos: o aporte do reconhecimento; 

3.3 - Democracia e Direitos Humanos no Brasil: o papel da Anistia Internacional e da 

política externa brasileira; 

3.4 - Uma visão multicultural dos direitos humanos: Programa Nacional de Direitos 

Humanos (PNDH) no Brasil e suas vertentes. 

Referências da unidade 3: 

ADORNO, S. "Direitos Humanos". In: A Constituição de 1988 na Vida Brasileira. São Paulo, Editora 

ANPOCS. 2008. Pp. 191 - 224. 

SANTOS, B. S. "Uma visão multicultural de Direitos Humanos". In: Lua Nova. n. 39. São Paulo: 1997. 

CASTRO, M. G. "Migrações internacionais e direitos humanos e o aporte do reconhecimento". In: 

REMHU – Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana. Ano XVI - Número 31 - 2008. 

MARQUES, T. C. S. Democracia e Direitos Humanos no Brasil: o papel da Anistia Internacional. I 

Seminário Internacional de Ciência Política Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 

set. 2015. 

MILANI, C. R. S. "Atores e agendas no campo da política externa brasileira de direitos humanos". In: 

PINHEIRO, L & MILANI, C. R. S. (orgs) Política externa brasileira: a política das práticas e as práticas 

da política. São Paulo, Editora FGV. 2011. 

 

2.2. Experiências no âmbito da Pesquisa 

 

A temática de Refugiados está presente nos Grupos de Estudo e Pesquisa da UFG. A 

seguir estão detalhadas iniciativas a partir de 2017. Vale ressaltar que a área da saúde, 

mais especificamente, a pesquisa da Prof.a Karlla Caetano, possui financiamento da 



FAPEG/CNPq. O Prof. João Roriz coordena um grupo de estudos sobre refugiados com 

alunos da graduação e da pós-graduação (com encontros quinzenais às terças-feiras), e a 

Prof. Suzete Bessa coordena um grupo interdisciplinar com alunos de arquitetura e 

urbanismo, direito, odontologia, entre outras áreas, que desenvolvem pesquisas e ações 

de extensão com as populações migrantes e refugiadas em Goiânia. 

 

A UFG também, desde 2018, compõe o quadro de instituições conveniadas do Instituto 

Nacional de Estudos sobre os Estados Unidos (INCT-INEU) que possui financiamento 

da FAPESP e CNPQ e tem um grupo de pesquisa nesta temática. Para além disso, 

destaca-se o crescente interesse de alunos de graduação na busca de desenvolverem seus 

Trabalhos de final de curso, bem como as teses e dissertações na pós-graduação sobre a 

temática. 

 

 

Cadastro Título Coordenação Tipo Situação Envolvidos 

2017 Entre a proteção e a 

subalternização?: 

olhares de/com 

refugiados em Goiânia 

(PI02980-2017) 

 

João Henrique 

Ribeiro Roriz 

(coord.). 

Andréa Vettorassi 

(vice-coord.) 

 

Sem 

financiamento 

Em 

andamento 

2 docentes 

9 discentes 

(graduação) 

2 discentes (pós-

graduação) 

2017 Fluxos migratórios: 

identidades, 

representações 

simbólicas e desafios 

metodológicos 

(PI0879-2017) 

Andréa Vettorassi 

(coord.). 

João Henrique 

Ribeiro Roriz 

(vice-coord.) 

 

Sem 

financiamento 

Em 

andamento 

3 docentes 

3 discentes 

(graduação) 

2017-2019 Políticas de Atenção 

aos Imigrantes e 

Refugiados Haitianos 

em Aparecida de 

Goiânia 

Marta Rovery de 

Souza 

Sem 

financiamento 

Concluído 1 docente 

4 discentes 

(mestrado) 

 

2019 O estudo do Centro de 

Referência e 

atendimento para 

imigrantes no 

município de São 

Paulo e sua 

possibilidade de 

aplicação na realidade 

goianiense   

Laís Forti Thomaz 

(orientadora) 

Sem 

financiamento 

Concluída 1 discente 

(TFC do Curso 

de Ciências 

Sociais - 

políticas 

públicas) 



2019-2023 Arquitetura da 

Resiliência: O papel 

da arquitetura no 

acolhimento da 

população refugiada – 

Uma proposta de 

desenho conceitual. 

(PI04241-2019) 

Suzete Bessa 

(Coord.) 

Sem 

financiamento 

Em 

andamento 

5 docentes 

7 discentes 

(graduação) 

1 Técnico 

administrativo 

2019-2023 População Migrante e 

Refugiada em 

Situação de 

Vulnerabilidade de 

Goiás: Epidemiologia 

das Infecções 

Sexualmente 

Transmissíveis, 

Hepatites Virais, 

Avaliação das 

Condições de Saúde e 

Violência 

Karlla Antonieta 

Amorim Caetano 

Com 

financiamento 

(FAPEG e 

CNPQ) 

Em 

andamento 

5 docentes 

5 discentes de 

graduação 

5 discentes de 

pós-graduação 

(stricto sensu) 

2020 El Fenómeno de la 

“Dyáspora” Haitiana: 

Un estudio comparado 

de las políticas 

migratorias de Brasil y 

México 

Geisa Cunha 

Franco 

(orientadora) 

Sem 

financiamento 

Em 

andamento 

1 discente de 

graduação 

(Trabalho de 

Conclusão de 

Curso de 

Relações 

Internacionais) 

2020-2024 Impacto da pandemia 

COVID-19 e outras 

infecções 

transmissíveis em 

populações 

vulneráveis: 

epidemiologia, 

conhecimentos e 

significados 

Karlla Antonieta 

Amorim Caetano 

Sem 

financiamento 

Em 

andamento 

9 docentes 

5 discentes de 

graduação 

5 discentes de 

pós-graduação 

(stricto sensu) 

 

 

Entre a proteção e a subalternização?: olhares de/com refugiados em Goiânia 

(PI02980-2017) 

Resumo: O principal problema que a pesquisa aborda é se, e em que medida, os refugiados 

percebem o instituto do refúgio como um sistema que, ao mesmo tempo em que oferece 

proteção, contribui para um processo de subalternização deles próprios. Através de uma 

perspectiva “desde baixo” que privilegie as narrativas e experiências dos próprios refugiados, 

objetiva-se analisar o instituto do refúgio e seu corpo normativo à luz dos atos e lugares de fala, 

assim como das experiências daqueles que são enquadrados nessa posição. A pesquisa será 

realizada nas cidades de Goiânia e Aparecida de Goiânia e contará com entrevistas com grupos 

de haitianos, senegaleses e sírios. 

 

Resultados parciais: 



Duas dissertações de mestrado de membros da equipe que usaram o banco de dados da 

pesquisa: 

MARTINS, Eveline Marchese Alves. A objetivação dos refugiados na 

governamentalidade global da mobilidade: uma análise do discurso dos haitianos na 

região metropolitana de Goiânia. Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Ciência Política, Universidade Federal de Goiás (orientação Prof. Dr. 

João Henrique Ribeiro Roriz). 2019. 

Resumo: Esta dissertação reflete de forma crítica a identidade do refugiado e as relações de 

poder que o envolve. Para isso, proponho a análise do conceito de refugiado trazendo a 

perspectiva dos haitianos para, assim, compreender a complexidade que envolve o tema. Ao 

entrevistar os sujeitos que estão em situação de refúgio, além de dar espaço àqueles que estão no 

centro da questão, pretendo com este trabalho me aproximar e divulgar no meio acadêmico e 

para a sociedade como é importante ouvi-los. Proponho também uma análise histórico 

genealógica do conceito institucionalizado, para compreender as relações de poder que envolve a 

identidade do refugiado. A partir dessa genealogia é possível perceber como o conceito de 

refugiado está relacionado às práticas soberanas, as quais estão em constante transformação. As 

diferentes categorias que distinguem os tipos de deslocamento humano, são saberes formados 

sobre o refúgio que classificam determinados indivíduos, de forma que privilegia os interesses 

dos Estados soberanos. Ao analisar o conceito dessas duas formas, busco compreender as 

complexidades que envolvem a identidade do refugiado. 

 

AGUIAR, Rafaella Ribeiro. A proteção dos direitos humanos dos refugiados em Goiás: 

uma análise da formação de políticas públicas. Dissertação apresentada ao Programa de 

Pós-Graduação Interdisciplinar em Direitos Humanos, da Universidade Federal de 

Goiás (orientação Prof. Dr. Carlos Ugo Santander Joo). 2019. 

Resumo: Esta pesquisa faz uma análise sobre a influência da formulação de políticas públicas 

para migrantes, refugiados e apátridas no Estado de Goiás na integração local dos refugiados a 

partir de um estudo qualitativo, enfatizando o processo de formulação realizado desde o ano de 

2016 até o ano de 2018 e os atores nele envolvidos. Entende que o desenho de políticas públicas 

deve envolver os implementadores da política no processo de formulação (Howlett, 2013; Ansell 

& Sorensen, 2017). Analisa o contexto se apoiando em duas frentes de exploração técnico-

metodológicas: i) uma análise documental, envolvendo a revisão das normativas de Direitos 

Humanos, Direito Internacional dos Refugiados e as nacionais sobre migrações; e das atas de 

reuniões da Comissão Temática do Comitê Intersetorial de Políticas Públicas para Migrações no 

Estado de Goiás (CIPEMIGRA); e ii) as entrevistas com os membros do CIPEMIGRA, aquele 

responsável pela formulação. Por fim, busca compreender e analisar o processo de formulação de 

políticas e o seu conteúdo à luz dos Direitos Humanos, na tentativa de entender sua relação com 

a proteção dos refugiados e com sua integração local. 
 

Fluxos migratórios: identidades, representações simbólicas e desafios 

metodológicos (PI0879-2017) 

Resumo: O fenômeno migratório tem sido uma preocupação recorrente das pesquisas nas 

ciências sociais. Já na primeira metade do século XX, estudos etnográficos desenvolvidos por 

Thomas e Znaniecki (1927) e Wirth (1928), por exemplo, procuraram compreender as condições 

de vida de migrantes oriundos da Europa em Chicago. Além disso, etnografias conduzidas por 

antropólogos britânicos no continente africano registraram as particularidades migratórias de 

comunidades pastoris, bem como de trabalhadores itinerantes (Richards 1939, Evans-Pritchard 

1940, Gulliver 1950). Métodos de pesquisa etnográfica criados e utilizados nessa época 



demonstraram grande validade, e são utilizados ainda hoje para registrar e compreender a 

mobilidade espacial produzida por distintos grupos migratórios. 

Todavia, a ressignificação recente das relações sociais diante da compressão do espaço-tempo 

(Harvey 1989, Urry 2009) propiciou o debate sobre a necessidade de rever tais métodos de 

pesquisa no campo das migrações, por considerá-los inadequados e insuficientes para dar conta 

das múltiplas e heterogêneas interconexões entre o local e o global. Nesse sentido, outras áreas e 

técnicas das ciências humanas voltam seus olhos para os fluxos migratórios, numa perspectiva 

quali e quantitativa, bem como interdisciplinar. 

Neste contexto, e a partir do aumento significativo dos deslocamentos humanos em todas as suas 

expressões (emigração, imigração, refúgio, retorno, trânsito, tráfico e contrabando de pessoas, 

etc.), nos interessa conhecer as mudanças experimentadas pelas Ciências Sociais no estudo 

destes fenômenos em múltiplos cenários e, particularmente, no Brasil. Assim, esse projeto 

"guarda-chuva" se interessa não somente por estudos clássicos, mas considera, com especial 

atenção, as análises e reflexões sobre pesquisas multi-situadas, também definidas como multi-

localizadas ou transnacionais. 

 

A pesquisa acima conta atualmente com a participação de duas discentes de iniciação 

científica, uma concluindo sua monografia de conclusão do curso de Ciências Sociais 

com Habilitação em Políticas Públicas, e um pesquisador de mestrado (descrições das 

pesquisas abaixo):  

 

Migração haitiana em Goiânia: uma perspectiva de gênero sobre o trabalho  

Brenda Carolinne Martins Inácio (pesquisadora de Iniciação Científica do curso de 

Ciências Sociais) 

Resumo: O presente trabalho busca entender, através de técnicas metodológicas como entrevista 

semiestruturada, análise comparativa e revisão bibliográfica , como a migração haitiana em 

Goiânia se consolida. A pesquisa se apoia nos conceitos teóricos de interseccionalidade, de 

transnacionalidade e de redes no contexto migratório. Além disso, a análise recebe um recorte de 

gênero relacionado ao trabalho que abre espaço para a construção de dados sobre a migração 

haitiana na cidade goiana, considerando que estes são escassos, e a relação histórico-sociológica 

entre o Brasil e o Haiti. 
 

A Inserção Social dos Refugiados Residentes na Região Metropolitana de Goiânia 

Isadora Nunes Reichembach Florão (pesquisadora de Iniciação Científica do curso de 

Relações Internacionais) 

Resumo: Na atual conjuntura global, guerras, crises econômicas, políticas e ambientais originam 

um grande fluxo migratório, o qual também é sensível no Brasil. O presente trabalho busca 

compreender a inserção social dos imigrantes residentes na região metropolitana de Goiânia e se 

esse processo é vivenciado da mesma forma pelas diferentes nacionalidades analisadas, 

especificamente sírios, haitianos, paquistaneses e venezuelanos, os quais vieram ao país como 

migrantes forçados. Para isso, foram utilizadas técnicas metodológicas como análise de 

conteúdo, mapas afetivos e entrevistas semiestruturadas. Como referencial teórico a pesquisa 

utiliza os conceitos de habitus, campo e capital simbólico de Pierre Bourdieu. 

 

As Ferramentas para a Acolhida Local dos Refugiados 

Thaís da Silva Gama Chaves (discente do curso de Ciências Sociais com habilitação em 

Políticas Públicas) 



Resumo: As migrações sempre ocorreram na sociedade mas se intensificaram com a 

globalização. São dotadas de diversos aspectos, como o jurídico, político, social, cultural e 

econômico, demonstrando a sua complexidade. Estudar e compreender o migrante e os processos 

migratórios são prerrogativas importantes do mundo atual, devido aos intensos fluxos 

migratórios e aos casos de migrações forçadas que batem recordes mundiais. O refugiado busca 

segurança e foge de uma situação de risco imposta a ele, deixa seu país por uma motivação justa, 

com a esperança de sair de um estado de constante vulnerabilidade, possuindo expectativas de 

encontrar no país de refúgio uma qualidade de vida melhor. A pesquisa visa responder se a 

evolução das leis migratórias brasileiras, as políticas nacionais e os programas locais adotados, 

juntamente com suas ferramentas para acolhida local dos refugiados, são positivos, negativos ou 

indiferentes para integração local do refugiado no Brasil. Através do estudo das leis e políticas 

desde o período da Era Vargas (1930) até os dias atuais, a pesquisa buscou verificar dados que 

comprovem se a integração local ocorreu, aumentou ou diminuiu, levando em consideração as 

mudanças históricas que também influenciaram no fluxo imigratório. Neste projeto de pesquisa, 

a metodologia utilizada é pesquisa descritiva e documental, contando com análise de bibliografia 

histórica, política e jurídica. Os dados secundários foram obtidos através do estudo das principais 

leis migratórias e de dados já coletados em pesquisas anteriores, como as sobre o mercado de 

trabalho e a educação, bem como a integração local de refugiados. Ao analisar as fontes da 

pesquisa, se destaca a responsabilidade dos Estados Nacionais em parceria com Organizações da 

Sociedade Civil em inserir os refugiados na economia do país e não os marginalizar, atuando 

desde o período de recepção para prepará-los ao novo país até sua adaptação real, realizando 

também uma ação educativa com a população sobre migração, a fim de melhorar a percepção 

pública sobre o migrante. O governo brasileiro, juntamente com a atuação de governos locais, 

organizações não-governamentais e órgãos internacionais participam positivamente na acolhida 

inicial, porém há uma ineficiência em políticas públicas elementares que garantam a integração 

local duradoura do refugiado no país. 
 

Redes sociais e imigratórias: haitianos no Setor expansul e Jardim Guanabara, 

região metropolitana de Goiânia 

Luciano Pereira dos Santos (pesquisador em nível de mestrado do Programa de Pós-

Graduação em Sociologia) 

Resumo: A partir da constatação da existência de dois pontos de concentração de haitianos, um 

em Goiânia e o outro em Aparecida de Goiânia, assim como a proximidade desses com as redes 

confessionais, a presente pesquisa objetiva identificar uma relação entre a formação de redes 

sociais e migratórias e seus vínculos religiosos, na medida em que os laços religiosos 

possibilitam o estabelecimento de redes entre os haitianos, e também entre haitianos e a 

comunidade local. Desse modo, há a redução dos custos psicológicos, sociais e financeiros da 

imigração, pois cada novo migrante reduz o custo de migrações subsequentes para o conjunto de 

seus amigos e parentes, de modo que alguns destes são, portanto, induzidos a emigrar, o que 

amplia, por sua vez, o conjunto de indivíduos com vínculos no exterior. A pesquisa contará com 

trabalho etnográfico e aplicação de questionários semi-estruturados.  

 

Observação: Outros pesquisadores já estiveram vinculados a esse projeto, bem como 

novos são previstos para os próximos anos, já que o processo seletivo do Programa de 

Pós-Graduação em Sociologia da UFG é anual. 

 

Políticas de Atenção aos Imigrantes e Refugiados Haitianos em Aparecida de 

Goiânia. 

Resumo: A partir da consideração de que a população imigrante e refugiada haitiana residente 

em Aparecida de Goiânia encontra-se sem as condições necessárias de acesso aos serviços de 

saúde, e que é a primeira cidade de Goiás a possuir uma população expressiva de Haitianos, é 



proposta a realização de estudos que considerem as intersecções entre migração, saúde e gênero, 

objetos dessa pesquisa. 

 

O estudo do Centro de Referência e atendimento para imigrantes no município de 

São Paulo e sua possibilidade de aplicação na realidade goianiense   

Resumo: Esta monografia se propôs a estudar o processo do refúgio na dinâmica da integração, 

tendo como exemplo a experiência do Centro de Recebimento e Atendimento de Imigrantes 

(CRAI) situado no município de São Paulo. Devido intenso aumento do fluxo das migrações 

forçadas ocorridas no mundo e os diversos atores envolvidos no processo migratório, o estudo se 

propôs a entender a realidade da capital do estado de Goiás com relação ao atendimento, 

recebimento e proteção dos refugiados. O estudo parte de uma realidade macro que permeia a 

discussão sobre o refúgio, versando com a multiplicidade de atores envolvidos na dinâmica 

global, o papel do Brasil na proteção dessa população, o acolhimento à eles dispensado e a forma 

como o estado de Goiás tem operado sobre a temática, pensando sobre e a importância da 

implementação de uma política como a estudada. 

 

Arquitetura Da Resiliência: O papel da arquitetura no acolhimento da população 

refugiada – Uma proposta de desenho conceitual (PI04241-2019). 

Resumo: Ao longo da história, a migração humana tornou-se uma estratégia natural para diversas 

circunstâncias, quer seja pela mudança em busca de terras mais produtivas, quer pelo desejo de 

melhores condições de vida, ou por diversos outros fatores. Entretanto, de forma mais 

contemporânea, o fenômeno migratório ultrapassou todos os precedentes, sendo originado por 

vários motivos, dentre eles os conflitos políticos, transformando o processo migratório em um 

dos principais desafios do século XXI. 

Diante desse cenário, diversos projetos emergenciais em diferentes áreas foram criados com o 

objetivo de sanar ou, ao menos minimizar a falta de abrigo da população oriunda desses 

fenômenos migratórios, vítima de conflitos políticos, catástrofes naturais, entre outros. Esses 

abrigos emergenciais foram projetados e construídos durante os últimos anos com muita 

frequência e em grandes quantidades produzindo uma experiência bastante relevante e digna de 

estudos e aprofundamentos. Apesar da relevância dessas experiências, os projetos de habitação 

emergencial cujo potencial ainda pode surpreender e atender a milhões de refugiados em todo o 

mundo ainda é um tema cujo apoio é insuficiente. 

Este tema suscita diversas questões importantes que ainda permanecem sem respostas, tais como: 

seria possível receber e atender nas cidades que sofrem com grande fluxo de imigrantes, às 

necessidades mais urgentes criadas pelo intenso processo de migração? Como seria possível 

absorver e integrar refugiados e migrantes não só no tecido urbano da cidade, mas em outros 

contextos da vida urbana, como contextos culturais, econômicos e sociais? Qual o papel direto 

da arquitetura no refúgio, enquanto facilitadora de um espaço de convivência harmônico diante 

de uma situação de conflito? Qual o reflexo dessa situação no contexto brasileiro? 

Este projeto de pesquisa intenta fazer uma análise do estado da arte dos espaços de refúgio no 

Brasil e fora dele, aplicada ao papel assumido pela arquitetura, em busca de possibilidades de 

melhoria das condições de vida da população refugiada, avaliando o quanto essa arquitetura tem 

sido aplicada de forma a minimizar os conflitos vividos no contexto da crise. A partir dessa 

análise o objetivo é desenvolver diretrizes de ação contendo contribuições e recomendações para 

políticas de ação social, com o objetivo de fornecer soluções rápidas e alternativas que 

respondam ao direito à cidade e a um habitat digno para a população assentada nesses locais, que 

possa ser aplicada de forma rápida e eficiente, além de contribuir com o desenho de um protótipo 

de habitação. 

Os abrigos temporários adotados como medida mitigadora tem se mostrado insuficientes, e às 

vezes, inadequados. O projeto de pesquisa fomenta o desenvolvimento de estudos, pesquisas e 

projetos de modo interdisciplinar para atuação em contextos temporários que exigem a 

mobilidade e a sustentabilidade do ambiente construído. As ações visam à implementação de 

políticas públicas; planejamento e estratégias para sobrevivência em situações provisórias; 

sustentabilidade na arquitetura; otimização na montagem e desmontagem das edificações; 

estabelecimento de infraestrutura e serviços básicos em projetos e instalações com uso 

temporário e com possibilidade de serem realocados. 



Durante o primeiro e o segundo ano da pesquisa serão realizados estudos e levantamentos que 

fundamentam o projeto preliminar. Nos terceiro e quarto anos da pesquisa, serão realizadas as 

etapas relativas à verificação experimental com testes do modelo e avaliações. A pesquisa visa 

desenvolver estudos de abrigos temporários, minimizando as consequências negativas do 

abrigamento. 
 

População Migrante e Refugiada em Situação de Vulnerabilidade de Goiás: 

Epidemiologia das Infecções Sexualmente Transmissíveis, Hepatites Virais, 

Avaliação das Condições de Saúde e Violência 

Resumo: Um grupo socialmente desfavorecido e que tem ganhado visibilidade no contexto 

mundial são os imigrantes e refugiados. No Brasil, estes indivíduos vivenciam obstáculos 

relacionados à inserção na sociedade, que os expõem a vulnerabilidades individual, social e 

programática favorecendo a aquisição e transmissão de Infecções Sexualmente Transmissíveis 

(IST) e hepatites virais. Em Goiás, a respeito da condição de saúde dos imigrantes e refugiados 

não existem dados, tampouco estudos epidemiológicos abordando a prevalência e 

comportamentos associados às IST. Portanto, este projeto possui como objetivo investigar a 

epidemiologia das Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) e hepatites virais, além de 

avaliar a situação de saúde, em especial a situação vacinal, uso abusivo de álcool e 

vulnerabilidade à violência em imigrantes e refugiados em situação de vulnerabilidade residentes 

em Goiás. Também, vacinar e avaliar a resposta vacinal em crianças e adultos suscetíveis ao 

vírus da hepatite B, e de crianças/adolescentes contra HPV. Trata-se de uma pesquisa de cunho 

quantitativo e qualitativo. Para a pesquisa quantitativa será realizado um estudo observacional, 

de corte transversal, analítico, com consecutiva formação de coorte a ser desenvolvido nos anos 

de 2019 a 2023. Para a pesquisa qualitativa será realizada uma Pesquisa Social, em que os dados 

serão coletados por meio de observação do campo e entrevista semiestruturada. Posteriormente 

será realizada Análise de Conteúdo. Serão critérios de inclusão para o estudo ser imigrante ou 

refugiado em Goiás. Espera-se com este projeto conhecer as condições de vida e de saúde 

relacionadas às IST de grupo socialmente desfavorecido e assim contribuir para a construção e 

consolidação da “Política Nacional de Atenção à Saúde aos Imigrantes e Refugiados” em âmbito 

regional e nacional. 
 

El Fenómeno de la “Dyáspora” Haitiana: Un estudio comparado de las políticas 

migratorias de Brasil y México 

Resumo: Analizar de manera  comparativa  las políticas migratorias de Brasil y México con 

respecto a la población haitiana que se desplazó de un país a otro a partir del 2016 

(específicamente Tijuana y “ciudad brasileña a identificar a partir del trabajo de campo”) y 

comprender ¿Cómo opera el factor étnico-racial en el proceso de formulación de dichas políticas 

y los procesos de integración/rechazo hacia esta población?. La metodología tendrá una 

perspectiva cualitativa,  descriptiva y analítica, a partir del uso de herramientas etnográficas 

(entrevista, observación participante) y de la revisión de fuentes hemerográficas,  y 

bibliográficas, bases de datos acerca de la inmigración del Instituto Nacional de Inmigración 

(México) y del Consejo Nacional de Inmigración (Brasil) y otros registros administrativos 

disponibles. 
 

Impacto da pandemia COVID-19 e outras infecções transmissíveis em populações 

vulneráveis: epidemiologia, conhecimentos e significados 

Resumo: A pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2 está afetando o modo de viver das 

pessoas em todo o mundo pelo alto risco de contágio. Em especial, no contexto dos mais 

vulneráveis e que têm maior potencial de disseminação viral, é importante conhecer o impacto da 

pandemia nas diferentes dimensões. Este estudo tem como objetivo analisar a prevalência e 

fatores associados ao SARS-CoV-2, adesão às medidas de prevenção, conhecimentos e 

significados frente à pandemia COVID-19, bem como investigar as infecções sexualmente 



transmissíveis em grupos vulneráveis de Goiânia, Goiás. A proposta é avaliar o impacto da 

pandemia do SARS-CoV-2 em população em situação de vulnerabilidade social desenvolvida 

em três eixos. A população- alvo será composta por catadores de material reciclável organizados 

em cooperativas, imigrantes e refugiados, homens que fazem sexo com homens, mulheres 

transgêneras, prostitutas, indivíduos em situação de rua, usuários de drogas e pessoas vivendo 

com HIV/Aids. Eixo 1 e eixo 3: trata-se de estudo epidemiológico, transversal e será 

desenvolvido em Goiânia (Região Centro-Oeste), com o objetivo de avaliar a prevalência e 

fatores de risco associados ao SARS-CoV-2 e IST (HIV, sífilis, hepatite B e C). Eixo 2: estudo 

qualitativo descritivo-exploratório para analisar a vivência do isolamento social, as mudanças de 

rotina, o acesso e a compreensão no enfrentamento do SARS-CoV-2 sob a ótica de populações 

em situação de vulnerabilidade. Espera-se com este projeto conhecer as diversas dimensões que 

podem comprometer a efetividade das ações e estratégias de enfrentamento da pandemia do 

SARS-CoV-2 em populações em situação de vulnerabilidade social, cuja cidadania 

comprometida torna-os invisíveis a sociedade. Assim, os dados sobre como esta pandemia afetou 

essas populações e como perceberam são ímpares e poderão orientar os gestores públicos de 

saúde na elaboração de ações e estratégias, que alcancem de forma efetiva essa população, que 

vive a margem dos serviços públicos. 

 

2.2. Experiências no âmbito da Extensão 

 

A Universidade Federal de Goiás tem ocupado, através de seus docentes e discentes, um 

lugar de proeminência no que concerne à ações de extensão voltadas aos interesses de 

migrantes, refugiados, solicitantes de refúgio e apátridas, além de ocupar espaços 

importantes de discussão junto a órgãos governamentais e sociedade civil.  

 

Várias ações nas áreas da saúde, do direito, da arquitetura e do urbanismo, entre outras 

foram realizadas nos últimos anos conforme listadas a seguir. No que diz respeito aos 

espaços ocupados pela UFG para a discussão da temática, cabe destacar a participação 

da instituição no comitê instituído pelo Decreto Estadual n. 9.603/2020 - o Comitê 

Estadual de Atenção ao Migrante, Refugiado e Apátrida, Enfrentamento ao Tráfico de 

Pessoas e Erradicação do Trabalho Escravo no Estado de Goiás - COMITRATE-GO, 

através da Prof. Suzete Bessa, também coordenadora de cultura e extensão da UFG - 

Regional Goiás. Além disso, a Prof. Suzete Bessa tem coordenado um grupo de estudos 

interdisciplinar que desenvolve pesquisas e ações de extensão estudando os fluxos 

migratórios nas cidades de Goiânia e Aparecida de Goiânia, com alunos de diversas 

áreas além da arquitetura e urbanismo, como direito, odontologia, psicologia, medicina, 

entre outros.  Diversas ações já foram realizadas em parceria com a sociedade civil.  

 

Cabe mencionar também a participação no comitê do pesquisador NDH/UFG e 

Doutorando PPGIDH/UFG Fabricio Rosa (representando a Polícia Rodoviária Federal - 

instituição da qual é servidor).  Fabrício Rosa tem notável militância em direitos 



humanos, migrações e proteção internacional. É professor de Direitos Humanos em 

agências policiais, onde ministra aulas sobre o enfrentamento ao tráfico de pessoas, ao 

trabalho escravo, à exploração sexual de crianças e adolescentes, ao trabalho infantil e 

discute migrações, refúgio, apatridia e suas interrelações com a segurança pública. 

Ministra aulas de direitos humanos na Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar e 

Guarda Municipal, além de cursinhos preparatórios para concursos jurídicos e policiais. 

Tanto o Prof. Fabrício Rosa, quanto a Prof. Suzete Bessa participam do Grupo de 

Trabalho sobre Migrações em Goiás, da Secretaria Estadual de Saúde do Estado. 

 

O NDH/UFG compõe o Comitê de Direitos Humanos Dom Tomás Balduíno, que atua 

na denúncia e acompanhamento de casos de violações de direitos humanos no estado de 

Goiás, inclusive aquelas que atingem direitos dos migrantes, refugiados e apátridas. 

Essa rede atua em operações policiais de enfrentamento ao tráfico de pessoas, ao 

trabalho escravo, à exploração sexual, ao trabalho infantil.   

 

Ressaltamos as seguintes ações de extensão relacionadas ao tema: 

Cadastro Título Coordenação Tipo Situação Envolvidos 

2017 Be Welcome 

 

Giuliano Pereira de 

Oliveira  (coord.). 

Sem 

financiamento 

Em 

andamento 

1 Docente  

3 discentes 

2017 Políticas de Atenção 

aos Imigrantes e 

Refugiados Haitianos 

em Aparecida de 

Goiânia 

Marta Rovery de 

Souza 

Sem 

financiamento 

Concluído 1 docente 

4 discentes 

(mestrado) 

 

2017 Projeto Português para 

Imigrantes e 

Refugiados 

Valdirene Maria de 

Araújo Gomes 

(Coord.) 

Sem 

financiamento 

Concluído 5 discentes  

2018 Os Desterrados do 

Mundo: Dramas 

Humanos e 

Territoriais de 

Refugiados 

Contemporâneos 

Eguimar Felicio 

Chaveiro (Coord.) 

Sem 

financiamento 

Concluído 2 docentes 

3 discentes 

3 membros 

externos 

 

2019 Acolher, compreender 

e empoderar: ações de 

prevenção às 

Infecções 

Sexualmente 

Transmissíveis entre 

migrantes estrangeiros 

e refugiados de Goiás 

Karlla Antonieta 

Amorim Caetano 

(Coord.) 

Financiamento 

interno 

Em 

andamento 

5 docentes 

16 discentes 

6 membros 

externos 

2 Técnicos 

administrativos 

https://sigaa.sistemas.ufg.br/sigaa/public/docente/portal.jsf?siape=1194865
https://sigaa.sistemas.ufg.br/sigaa/public/docente/portal.jsf?siape=6302323
https://sigaa.sistemas.ufg.br/sigaa/public/docente/portal.jsf?siape=6302323
https://sigaa.sistemas.ufg.br/sigaa/public/docente/portal.jsf?siape=3465967
https://sigaa.sistemas.ufg.br/sigaa/public/docente/portal.jsf?siape=3465967


2020 Assessoria Técnica em 

Arquitetura para 

melhorias na sede da 

Organização Não 

Governamental 

Missão Amar Sem 

Fronteiras. 

Suzete Bessa 

(Coord.) 

Sem 

financiamento 

Em 

andamento 

5 docentes 

7 discentes 

(graduação) 

1 Técnico 

administrativo 

2020 Projeto Politizar UFG 

ALEGO 

com reserva de vaga 

para refugiado e ações 

nas redes sociais para 

visibilidade dos 

imigrantes 

(entrevistas, etc.) 

Laís Forti Thomaz 

(coord.). 

Andréa Vettorassi 

(vice-coord.) 

 

Sem 

financiamento 

Em 

andamento 

4 docentes 

8 bolsistas 

(graduação) 

1 bolsista 

(mestrado) 

4 membros 

externos 

 

2020 Seminário Temático 

público: Legislações 

humanitárias 

(contratação de 

pessoas migrantes, 

documentação, a 

situação da migração 

no estado de Goiás) 

Suzete Bessa 

(Coord.) 

Sem 

financiamento 

Em 

andamento 

5 docentes 

7 discentes 

(graduação) 

1 Técnico 

administrativo 

2020 Consultoria Jurídica 

para o Refugiado na 

Retirada de 

Documentos, acesso à 

Leis de Auxílio e, 

acesso à Emprego, 

Educação, Orientação 

à empresas que 

queiram contratar 

refugiados quanto aos 

procedimentos 

Suzete Bessa 

(Coord.) 

Sem 

financiamento 

Em 

andamento 

5 docentes 

7 discentes 

(graduação) 

1 Técnico 

administrativo 

2019 Acolher, compreender 

e empoderar: ações de 

prevenção às 

Infecções 

SexualmenteTransmis

síveis entre migrantes 

estrangeiros e 

refugiados de Goiás 

Karlla Antonieta 

Amorim Caetano 

(coord.) 

Com 

financiamento 

Em 

andamento 

1 docentes 

17 discentes 

12 instrutores-

supervisores 

2018 Colaboração na área 

de ginecologia e 

obstetrícia no Projeto 

EBESERh Solidária 

2018 -Imigrantes em 

Roraima 

Andre Marquez 

Cunha 

Sem 

Financiamento 

Finalizado 1 docente 

2019 Campanha de 

arrecadação de 

alimentos e roupas 

para os haitianos em 

situação de 

vulnerabilidade na 

região metropolitana 

de Goiânia. 

Eveline Marchese 

Alves Martins 

(Discente da pós-

graduação) 

Sem 

financiamento 

Finalizado 2 docentes 

9 discentes 

(graduação) 

2 discentes (pós-

graduação) 



2019 Programa “Se Liga” 

da TVUFG 

Andréa Vettorassi Sem 

financiamento 

Concluído 1 docente 

Equipe da 

TVUFG 

2020 Projeto Cuidar 

Sempre: ações de 

enfrentamento da 

COVID-19 em grupos 

em situação de 

vulnerabilidade social 

de Goiás  

Karlla Antonieta 

Amorim Caetano 

Sem 

financiamento 

Em 

andamento 

 

8 docentes 

6 técnicos 

10 discentes 

(graduação) 

10 discentes 

(pós-graduação) 

2020 UFG Solidária: juntos 

doando para quem 

precisa 

Karlla Antonieta 

Amorim Caetano 

Nara Aline Costa 

Sem 

financiamento 

Em 

andamento 

 

8 docentes 

1 técnico 

2020 Atendimento 

Odontológico Projeto 

Infância Warao: 

Atendimento 

odontológico de 20 

Crianças da tribo 

Warao e 10 adultos 

em situação de rua 

com confecção de 

laudos para envio a 

prefeitura e estudo 

para programa de 

saúde e política 

pública 

Suzete Bessa 

(Coord.) 

Sem 

financiamento 

Em 

andamento 

5 docentes 

7 discentes 

(graduação) 

1 Técnico 

administrativo 

 

 

Projeto Be Welcome 

Resumo: A ação de extensão da UFG foi realizada com a ONG Partners Campus 

Goiânia – GYNCampus, pertencente à rede de Partners of the Americas, presente em 

toda a América sob o lema de conectar, servir e mudar vidas. Todos os Partners Campus 

são formados por estudantes de graduação e são vinculados a universidades.  

A grande maioria dos membros do GYNCampus é de alunos da UFG, que sempre 

apoiou seus projetos e atividades. Destaca-se o projeto Be Welcome, que trata do ensino 

de língua portuguesa gratuito a refugiados e imigrantes em Goiânia, percebeu-se que um 

dos maiores obstáculos à integração plena é o idioma.  

Dessa forma, desde 2017, o Be Welcome começou a ser executado, oferecendo aulas de 

português gratuitas a refugiados e imigrantes carentes. O projeto utiliza a metodologia 

do acolhimento, buscando atender às necessidades mais urgentes de português no dia-a-

dia de um imigrante, mais do que apenas ensinar gramática. No momento, o Be 

Welcome tem duas turmas: uma formada majoritariamente por alunos sírios e outra por 

alunos haitianos. No caso da turma dos sírios, existe o apoio da Igreja Ortodoxa São 

Nicolau e do padre Rafael Magul, o qual é conhecido pelo seu papel de auxílio à 



comunidade imigrante e refugiada de Goiânia. As aulas da turma de haitianos ocorrem 

no prédio da Faculdade de Engenharia da UFG, que cede o espaço para que o projeto 

possa acontecer. 

Além das aulas de português, o GYNCampus também organizou uma campanha de 

arrecadação de alimentos e roupas para refugiados, contando com o apoio das 

instituições do curso de Relações Internacionais da UFG, como o Centro Acadêmico e a 

Empresa Júnior e também da Faculdade de Ciências Sociais da UFG e seus professores. 

A campanha foi um sucesso, havendo inclusive a doação de mais de uma tonelada de 

alimentos por parte do Colégio COPE. 

 

Políticas de Atenção aos Imigrantes e Refugiados Haitianos em Aparecida de 

Goiânia. 

Resumo: Facilitação de acesso aos serviços de saúde em Aparecida de Goiânia, que é a 

primeira cidade de Goiás a possuir uma população expressiva de Haitianos. 

 

Projeto Português para Imigrantes e Refugiados 

Resumo: Este projeto diz respeito à oferta de cursos de português para estrangeiros 

imigrantes e refugiados. Configura-se como um auxílio prestado pela UFG aos 

estrangeiros que escolheram Goiânia para morar e que necessitam do domínio da língua 

portuguesa para exercer a sua cidadania. Outras ações, tais como palestras e eventos, 

também englobam o conjunto de atividades que serão desenvolvidas em prol de uma 

maior compreensão a respeito da língua e cultura brasileiras. 

 

Os Desterrados do Mundo: Dramas Humanos e Territoriais de Refugiados 

Contemporâneos 

Resumo: A Mesa Redonda busca realizar o debate sobre uma temática vigente dentro do 

contexto e da ordem mundial, a partir de uma contextualização macro sobre os conflitos 

que provocam a o movimento dos refugiados pelo mundo, agregando a discussão os 

dramas humanos vivenciados por estes refugiados. Programação: Exposição de vídeo 

sobre os refugiados contemporâneos. Depoimentos. Palestras. Diálogo de interação e 

discussão. 

 

Acolher, compreender e empoderar: ações de prevenção às Infecções Sexualmente 

Transmissíveis entre migrantes estrangeiros e refugiados de Goiás. 



Resumo: No Brasil, imigrantes e refugiados vivenciam obstáculos relacionados à 

inserção na sociedade, que os expõem a vulnerabilidades individual, social e 

programática favorecendo a aquisição e transmissão de Infecções Sexualmente 

Transmissíveis (IST) e hepatites virais. Em Goiás, não se tem conhecimento de 

instituições que trabalhem com esta temática em âmbito de prevenção e monitoramento 

das IST. Portanto, este projeto de extensão possui como objetivo promover ações de 

promoção e prevenção às IST e hepatites virais para imigrantes e refugiados residentes 

na Região Metropolitana de Goiânia. Por meio de abordagens comportamentais 

baseadas no processo educativo e empoderamento do grupo alvo, pretende-se oferecer 

educação sexual, testagem rápida para HIV, sífilis, hepatite B e C, aconselhamento pré e 

pós-testes e encaminhamento para tratamento, em casos necessários. Acreditamos que 

este projeto será capaz de transformar imigrantes e refugiados em sujeitos ativos no 

cuidado da própria saúde sexual. 

 

Assessoria Técnica em Arquitetura para melhorias na sede da Organização Não 

Governamental Missão Amar Sem Fronteiras 

Resumo: Prestação de serviço técnico na área de Arquitetura e Urbanismo junto à ONG 

MASF, que atende imigrantes, refugiados e solicitantes de refúgio nas cidades de 

Goiânia, Aparecida de Goiânia e Senador Canedo, com o objetivo de auxiliar na 

elaboração de projetos e acompanhamento de reforma e consultoria para uma sede 

própria, além de estudar propostas para abrigamento das populações refugiadas. 

Entende-se, para esse estudo, que a assessoria prestada considera a participação popular 

no processo de elaboração e na realização dos projetos e construção, pois o 

envolvimento da população nas diferentes etapas de tomadas de decisões é 

indispensável. Capacitação para a organização e participação comunitária; Projeto de 

infraestrutura dos equipamentos novos e existentes; Capacitação de mão de obra e 

desenvolvimento de técnicas e ferramentas que possibilitem a participação da população 

atendida na construção dos novos territórios. 

 

Projeto Politizar UFG ALEGO  

Resumo: O Programa de Extensão Politizar foi oficialmente constituído em 2020 e é 

composto por cinco projetos de extensão: (1) Projeto Politizar UFG ALEGO, (2) 

Politizar Goiânia, (3) Politizar Letras, (4) Podcast Politizar e o (5) Projeto Comunidades 

Tradicionais de Goiás.  



São projetos de extensão da Faculdade de Ciências Sociais, da Faculdade de Letras e da 

Faculdade de Informação e Comunicação da Universidade Federal de Goiás (UFG) que 

contam com convênios com a Câmara Municipal de Goiânia e Assembleia Legislativa 

do Estado de Goiás, assim como com a Rádio Universitária. O público alvo envolve 

toda a sociedade, estudantes do ensino médio e universitários, bem como membros das 

comunidades indígenas e quilombolas.  

Os objetivos dos projetos são: proporcionar à sociedade toda a vivência do processo 

legislativo, inserindo-os no debate sobre participação política, importância e 

funcionamento do parlamento municipal e estadual, bem como proporcionar um espaço 

de discussão sobre os problemas, e suas possíveis soluções, que afligem a cidade e o 

estado. Estarão simulando toda a jornada parlamentar, assumindo todas as funções de 

um vereadores(as) da capital goiana, além de deputados(as)  estaduais, assessores(as) 

parlamentares e jornalistas. 

Esta é uma iniciativa onde os jovens poderão aprender sobre política, desenvolver a 

capacidade de lidar com o contraditório, respeitar as opiniões divergentes e buscar o 

consenso. Requisitos importantes para quem está como representante em uma Casa 

Legislativa. O Politizar Goiânia e o Projeto Politizar também são espaços de 

interlocução entre a Câmara Municipal e a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás e 

os cidadãos goianienses e goianos, oferecendo um canal privilegiado onde os seus 

participantes poderão colocar em discussão as questões do seu cotidiano. Em 2020, o 

Projeto de Extensão da UFG em convênio com a Assembleia Legislativa do Estado de 

Goiás (ALEGO), lançou em seu edital 01/2020  de seleção vaga específica para 

refugiado(a). 

 

Seminário Temático público: Legislações humanitárias (contratação de pessoas 

migrantes, documentação, a situação da migração no Estado de Goiás) 

Resumo 

O Seminário pretende informar e qualificar as populações afetadas, empresários e 

servidores(as), a respeito da situação jurídica e das legislações pertinentes, de forma 

gratuita e aberta ao público, sobre temas como direitos das pessoas em situação de 

migração, desafios e perspectivas da acolhida humanitária, da contratação de 

refugiados, entre outros. 

 



Consultoria Jurídica: para o Refugiado na Retirada de Documentos, acesso à Leis 

de Auxílio e, acesso à Emprego, Educação, Orientação à empresas que queiram 

contratar refugiados quanto aos procedimentos 

Resumo 

A orientação jurídica consiste em um fator de suma importância para a conscientização 

da população local à respeito das populações refugiadas, sua integração, e popularização 

de seus direitos. Entretanto, o serviço de orientação jurídica demanda alto investimento, 

e, por isso, muitas populações vulneráveis não conseguem acessá-lo. Com a consultoria 

jurídica, todas as informações legais necessárias desde a solicitação da documentação 

do refugiado à sua contratação por parte das empresas locais são amplamente debatidas 

e favorecem a redução do preconceito para com essas populações. 

 

Acolher, compreender e empoderar: ações de prevenção às Infecções Sexualmente 

Transmissíveis entre migrantes estrangeiros e refugiados de Goiás 

Resumo 

No Brasil, imigrantes e refugiados vivenciam obstáculos relacionados à inserção na 

sociedade, que os expõem a vulnerabilidades individual, social e programática 

favorecendo a aquisição e transmissão de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) e 

hepatites virais. Em Goiás, não se tem conhecimento de instituições que trabalhem com 

esta temática em âmbito de prevenção e monitoramento das IST. Portanto, este projeto 

de extensão possui como objetivo promover ações de promoção e prevenção às IST e 

hepatites virais para imigrantes e refugiados residentes na Região Metropolitana de 

Goiânia. Por meio de abordagens comportamentais baseadas no processo educativo e 

empoderamento do grupo alvo, pretende-se oferecer educação sexual, testagem rápida 

para HIV, sífilis, hepatite B e C, aconselhamento pré e pós-testes e encaminhamento 

para tratamento, em casos necessários. Acreditamos que este projeto será capaz de 

transformar imigrantes e refugiados em sujeitos ativos no cuidado da própria saúde 

sexual. 

 

Colaboração na área de ginecologia e obstetrícia no Projeto EBESERh Solidária 

2018 -Imigrantes em Roraima 

Resumo: 

Trata-se de um projeto de extensão a ser realizado em parceria com a Empresa 

Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), colaborando com um Projeto maior 



daquela instituição intitulada EBSERh Solidária 2018– Imigrantes em Roraima, cujo 

objetivo é apoiar o Governo Federal em missão humanitária voltada para os imigrantes 

moradores dos abrigos em Roraima. Nossa participação será nas ações contempladas 

neste projeto e que se relacionam à Ginecologia e Obstetrícia, sexologia ou de outras 

áreas médicas que forem pertinentes. 

 

Campanha de arrecadação de alimentos e roupas para haitianos em situação de 

vulnerabilidade na região metropolitana de Goiânia 

Resumo: 

Em 2019, imigrantes haitianos que moram em Aparecida de Goiânia relataram algumas 

dificuldades para alguns dos membros do grupo de pesquisa “Entre a proteção e a 

subalternização?: olhares de/com os refugiados em Goiânia”. Por isso, foi lançada uma 

campanha de arrecadação de alimentos, roupas e móveis para ajudar momentaneamente 

essas pessoas. A campanha arrecadou mais de 50 cestas básicas, além de cobertores, 

colchões e roupas. 

 

Programa “Se Liga” da TVUFG 

Resumo: 

A TVUFG conta com um programa nomeado “Se Liga”, que dá visibilidade às ações de 

extensão e projetos de pesquisa que acontecem na Universidade Federal de Goiás. Em 

uma edição de 2019, o tema foi “Migrações” e a Profa. Dra. Andréa Vettorassi foi a 

docente convidada para uma entrevista sobre o assunto e suas características. Houve 

uma discussão sobre a diferença entre migrantes/imigrante/emigrantes, migrações 

sazonais, refúgio, tráfico de pessoas, etc., um panorama histórico das imigrações no 

Brasil e em Goiás, bem como a apresentação do livro de Andréa Vettorassi publicado 

em 2018, intitulado “Laços de Trabalho, Fios da Memória e Redes Migratórias”. O 

programa completo está disponível no seguinte link: 

https://www.youtube.com/watch?v=gbnTIj7e6uU&t=969s 

 

Projeto Cuidar Sempre: ações de enfrentamento da COVID-19 em grupos em 

situação de vulnerabilidade social de Goiás (associado à pesquisa Impacto da 

pandemia COVID-19 e outras infecções transmissíveis em populações vulneráveis: 

epidemiologia, conhecimentos e significados) 

Resumo: 



A pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2 está afetando o modo de viver das 

pessoas em todo o mundo pelo alto risco de contágio. Em especial, no contexto dos 

mais vulneráveis e que têm maior potencial de disseminação viral, é importante 

conhecer o impacto da pandemia nas diferentes dimensões. Este projeto de extensão tem 

como objetivo promover ações de prevenção e controle do SARS-CoV-2 para grupos 

em situação de vulnerabilidade de Goiás. O público alvo será composto por catadores de 

material reciclável, imigrantes e refugiados, indivíduos em situação de rua, homens que 

fazem sexo com homens, mulheres transgêneras, prostitutas e outros grupos em situação 

de vulnerabilidade social, definida por parâmetros econômicos e sociais. Testes para 

COVID-19 serão ofertados, bem como ações de educação em saúde voltadas para 

prevenção e segurança. Espera-se com este projeto colaborar para o enfrentamento da 

pandemia do SARS-CoV-2 em populações em situação de vulnerabilidade social, cuja 

cidadania comprometida torna-os invisíveis à sociedade. Além disso, acreditamos que a 

troca de saberes entre a academia e a sociedade é fundamental para a formação de 

profissionais éticos, humanos e generalistas. 

 

UFG Solidária: juntos doando para quem precisa 

Resumo: 

A UFG, no enfrentamento ao coronavírus está promovendo uma ação solidária para 

prestar apoio aos grupos em situação de vulnerabilidade do Estado de Goiás: indivíduos 

em situação de rua, à margem do sistema econômico e do mundo do trabalho, 

imigrantes, refugiados, idosos institucionalizados e outros. Sabemos que o isolamento 

social é uma medida essencial e urgente para o enfrentamento desta pandemia. Diante 

de tal circunstância, grupos populacionais afetados por variadas situações de exclusão, 

necessitarão, mais do que nunca, de nosso olhar, compromisso social e atitude. A ação 

UFG SOLIDÁRIA “juntos doando para quem precisa” objetiva arrecadar doações, em 

dinheiro, para a compra de produtos que atendam às necessidades básicas diárias que 

serão encaminhados às pessoas em situação de vulnerabilidade, considerando a 

necessidade, demanda e atuação de seus representantes/lideranças. 

 

Atendimento Odontológico Projeto Infância Warao: Atendimento odontológico de 

20 Crianças da tribo Warao e 10 adultos em situação de rua com confecção de 

laudos para envio a prefeitura e estudo para programa de saúde e política pública 

Resumo: 



O atendimento odontológico às crianças e adultos de indígenas warao em situação de 

rua em Goiânia se deu em resposta à uma solicitação da Organização Não 

Governamental Missão Amar sem Fronteiras que trouxe a demanda pelo fato das 

crianças estarem com os dentes em situação bem precária e com dor. O atendimento 

aconteceu em carater de urgencia, buscando resolver, na medida do possível, essa 

demanda, além de emitir laudos para a prefeitura de Goiânia, para que a mesma possa 

estar ciente da situação e estudar soluções para o atendimento dessas populações à 

longo prazo. O atendimento envolveu alunos do curso de odontologia e participantes 

externos da clínica Odontoparque. 

 

  



3. Plano de Trabalho com as ações e atividades a serem implementadas 

 

3.1. Plano de Ação no âmbito do Ensino 

 

Iniciativa 1: Oferecimento de Disciplina de Núcleo Livre sobre Migrações e 

Refugiados para Estudantes de Graduação  

Descrição: Desde 2016 que a Faculdade de Ciências Sociais, representada pela Profa. 

Dra. Andréa Vettorassi, oferece uma disciplina de núcleo livre sobre Migrações e 

Direitos Humanos voltada para estudantes da área de Ciências Sociais, Políticas 

Públicas, Relações Internacionais, História, Geografia e Direito. Pretendemos manter 

regular a iniciativa e focar o conteúdo da disciplina em temas referentes ao refúgio e às 

políticas públicas voltadas para refugiados. 

Objetivo(s): Oferecimento de disciplina de núcleo livre para público diverso e que verse 

sobre temas relacionados à migração, aos refugiados e às políticas públicas e direitos 

humanos desses grupos.   

Responsável: Profa. Andréa Vettorassi 

 

Iniciativa 2: Oferecimento de Disciplina de Pós-Graduação sobre Refugiados, com 

vagas para Alunos Especiais aberta a Refugiados 

Descrição: Seguindo a proposta da Iniciativa 1, nessa aprofundaremos o debate sobre 

políticas públicas e sobre métodos e técnicas próprios para desenvolvimento de 

pesquisas científicas sobre migrantes e refugiados no Centro-Oeste brasileiro, tais como 

história oral, estudos de memória e identidade, questionários semi-estruturados e 

metodologia estatística. 

Objetivo(s): Discussão de métodos e técnicas que tornem possível o desenvolvimento 

de pesquisas científicas sobre migrações e refúgio no Centro-Oeste brasileiro para o 

aprimoramento, implementação e construção de propostas para políticas públicas. 

Responsável: Profa. Andréa Vettorassi 

 

Iniciativa 3: Continuar a oferecer a disciplina “Direito Internacional dos 

Refugiados” a cada dois anos como disciplina optativa do curso de Relações 

Internacionais com vagas para estudantes de Núcleo Livre e com vagas específicas 

para refugiados estudantes da UFG. 



Objetivo: Oferecer um espaço de ensino, reflexão e produção acadêmica sobre refúgio e 

direitos humanos. 

Responsável: João Roriz 

  

Iniciativa 4: Continuar a oferecer a disciplina “Proteção Internacional dos Direitos 

Humanos” anualmente no âmbito do curso de Relações Internacionais com vagas 

para estudantes de Núcleo Livre e com vagas específicas para refugiados 

estudantes da UFG. 

Objetivo: Oferecer um espaço de ensino, reflexão e produção acadêmica sobre refúgio e 

direitos humanos. 

Responsável: João Roriz 

  

Iniciativa 5: Continuar a oferecer a disciplina “Proteção Internacional dos Direitos 

Humanos” nos Programas de Pós-Graduação em Ciência Política (PPGCP) e 

Interdisciplinar em Direitos Humanos (PPGIDH) com vagas específicas para 

refugiados estudantes da UFG. 

Objetivo: Oferecer um espaço de ensino, reflexão e produção acadêmica sobre refúgio e 

direitos humanos. 

Responsável: João Roriz 

  

Iniciativa 6: Oferecer disciplina de graduação na modalidade núcleo livre 

intitulada “Seminário Interdisciplinar sobre Refúgio e Direitos Humanos”, 

congregando docentes vinculados a CSVM e outros, com vagas específicas para 

refugiados estudantes da UFG. 

Objetivo: Oferecer um espaço de ensino, reflexão e produção acadêmica sobre refúgio e 

direitos humanos; congregar docentes vinculados à CSVM; estimular participação de 

outros docentes. 

Responsável: João Roriz 

  

Iniciativa 7: Oferecer disciplina no Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar 

de Direitos Humanos intitulada “Seminário Interdisciplinar sobre Refúgio e 

Direitos Humanos”, congregando docentes vinculados a CSVM e outros, com 

vagas específicas para refugiados estudantes da UFG. 



Objetivo: Oferecer um espaço de ensino, reflexão e produção acadêmica sobre refúgio e 

direitos humanos; congregar docentes vinculados à CSVM; estimular participação de 

outros docentes. 

Responsável: João Roriz 

 

Iniciativa 8: Oferecimento de Disciplina de Núcleo Livre “Arquitetura de Refúgio" 

para Estudantes de Graduação no âmbito do curso de Arquitetura e Urbanismo   

Descrição: Oferecer uma disciplina de núcleo livre sobre Arquitetura de espaços de 

abrigamento e refúgio voltada para estudantes da área de Arquitetura e Urbanismo. 

Pretendemos manter regular a iniciativa e focar o conteúdo da disciplina em temas 

referentes ao espaço público de acolhimento e das políticas públicas voltadas para 

refugiados. 

Objetivo(s): Oferecimento de disciplina de núcleo livre para público diverso e que verse 

sobre temas relacionados à migração, aos refugiados e às políticas públicas e direitos 

humanos desses grupos.   

Responsável: Profa. Suzete Bessa 

 

Iniciativa 9: Estimular a inclusão de temas relacionados a refúgio e direitos 

humanos na ementa de disciplinas ofertadas na UFG. 

Objetivo: Promover o conhecimento sobre o tema. 

Responsável: Ricardo Barbosa e Andréa Vettorassi 

  

Iniciativa 10: Oferecer palestra no “Curso Docência no Ensino Superior” 

(organizado pelo PROPESSOAS) para capacitação de professoras e 

coordenadoras de curso quanto à presença de estudantes refugiados matriculados 

na UFG. 

Objetivo: Inclusão e adaptação dos estudantes refugiados à vida acadêmica. 

Responsável: João Roriz e Suzete Bessa 

  

Iniciativa 11: Fomentar cursos de Português como Língua de Acolhimento para 

Refugiados e Migrantes. 

Objetivo: Ampliar o acesso dos refugiados e migrantes ao idioma. 

Responsável: Giuliano Castro 

  



Iniciativa 12: Criar um Banco de Tradutores e Intérpretes. 

Objetivo: Reunir tradutores e intérpretes. 

Responsável: Giuliano Castro 

 

3.2. Plano de Ação no âmbito da Pesquisa 

 

Iniciativa 1: Criar um evento regular da CSVM-UFG com pesquisadores sobre 

refúgio, migração e direitos humanos 

Descrição: Realização de um evento interdisciplinar e com a participação de 

pesquisadores sobre o tema 

Objetivo(s): Contribuir para um debate ampliado sobre as pesquisas relacionadas sobre 

refugiados e direitos humanos. 

Responsáveis: Andréa Vettorassi, João Roriz, Laís Forti Thomaz, Ricardo Barbosa de 

Lima e Suzete Bessa. 

 

Iniciativa 2: Cadastrar novo projeto de pesquisa sobre direito internacional dos 

refugiados relacionado à CSVM-UFG 

Objetivo: Iniciar grupo e projeto de pesquisa sobre direito internacional dos refugiados 

Responsável: João Roriz 

 

Iniciativa 3: Produzir um livro sobre Refúgio, Migrações e Direitos Humanos a ser 

empregado em atividades de ensino e pesquisa na UFG e em outras instituições. 

Objetivo: Fomentar ensino e pesquisa sobre Refúgio, Migrações e Direitos Humanos. 

Responsável: João Roriz 

  

Iniciativa 4: Fomentar Bolsas de Pesquisas nos temas de Refúgio e Migração junto 

à PRPI-UFG, FAPEG e outras instituições locais, nacionais e internacionais de 

fomento à pesquisa. 

Objetivo: Fomentar a criação de grupos de pesquisa nos temas refúgio e migração 

Responsável: João Roriz 

  

Iniciativa 5: Criar uma pesquisa sobre o Perfil e Trajetória dos estudantes 

refugiados na UFG 

Objetivo: Conhecer melhor os perfis, trajetórias e desafios dos estudantes. 



Responsável: Karlla Caetano 

  

Iniciativa 6: Criar uma premiação para pesquisas com temas sobre Refúgio, 

Migração e Direitos Humanos da CSVM-UFG 

Objetivo: Estimular e divulgar a produção do conhecimento sobre os temas. 

Responsável: João Roriz 

 

Iniciativa 7: Criar uma pesquisa sobre a cartografia dos refugiados no estado de 

Goiás. 

Objetivo: Conhecer melhor os perfis e trajetórias de migrantes, refugiados e solicitantes 

de refúgio em Goiás no que diz respeito à ocupação do território 

Responsável: Suzete Bessa 

 

3.3. Plano de Ação no âmbito da Extensão 

 

Iniciativa 1: Atendimento Odontológico para crianças migrantes, refugiados e 

solicitantes de refúgio. 

Descrição: Atendimento e educação preventiva em Odontologia pela liga da UFG 

Objetivo(s): Promover tratamento para as crianças migrantes e promover alternativas 

para atividades educativas com os alunos. 

Responsável: Suzete Bessa - em articulação com professores do curso de odontologia. 

 

Iniciativa 2: Atendimento Psicológico para população Migrante, Refugiada e 

Apátrida 

Descrição: Atendimento clínico em psicologia pelos alunos da UFG 

Objetivo(s): promover atendimento para migrantes e promover alternativas para 

atividades educativas com os alunos. 

Responsável: Suzete Bessa - em articulação com professores do curso de Psicologia 

 

Iniciativa 3: Cursos de formação para polícias com foco em Direitos Humanos de 

Migrantes e Refugiados. 

Descrição: Pesquisadores, mestrandos e doutorandos do Núcleo Interdisciplinar de 

Estudos e Pesquisas em Direitos Humanos ministram cursos de formação de policiais, 



em especial, na formação inicial das academias de polícia, após a realização dos 

certames de admissão no serviço público.  

Objetivo(s): capacitar os agentes de segurança, já na sua formação inicial, a promover a 

efetividade dos direitos humanos de migrantes e mitigar suas violações. 

Responsáveis:  Fabrício Rosa (pesquisador do NDH/UFG e doutorando PPGIDH/UFG), 

Ricardo Barbosa de Lima (professor da Faculdade de Ciências Sociais e do 

PPGIDH/UFG), em articulação com as Academias de Polícia (Militar, Civil e da Polícia 

Rodoviária Federal). 

 

Iniciativa 4: Programa Sempre Viva: prevenção e assistência à saúde para 

populações imigrantes estrangeiras e refugiadas em situação de vulnerabilidade 

social de Goiás 

Descrição: Atualmente funciona na UFG um serviço ambulatorial de assistência à saúde 

voltado para prevenção e controle das Infecções Sexualmente Transmissíveis para a 

comunidade universitária: Ambulatório Sempre Viva. Esta ação de extensão utiliza a 

estrutura física e serviços do Centro de Saúde do Campus Samambaia da UFG, além de 

contar com a parceria dos recursos humanos do local. A proposta é ampliar este serviço 

para a população imigrante e refugiada, e principalmente, ampliar as ações a serem 

ofertadas. Entendendo que a Atenção Primária em Saúde é a melhor abordagem para 

produzir melhoras sustentáveis e equitativas na saúde de toda população, acreditamos 

que incluir e acompanhar de forma efetiva grupos imigrantes e refugiados em situação 

de vulnerabilidade é um grande avanço para o acesso equitativo aos serviços de saúde. 

As ações de saúde contemplarão: Cuidados e Atenção à Saúde da Mulher, Cuidados e 

Atenção à Saúde do Idoso, Atenção e Cuidados Clínicos em Saúde do Adulto e do 

Idoso, Atenção e Cuidados Centrados na Criança e no Adolescente. 

Objetivo(s): ofertar serviços de saúde da atenção primária para população imigrante e 

refugiada de Goiás.  

Responsável: Karlla Antonieta Amorim Caetano 

 

Iniciativa 4: Série Migrantes - Projeto Politizar 

Dentro do Projeto Politizar Goiânia, em parceria com a Câmara Municipal, 

semanalmente, nas redes sociais (@politizar_gyn) do projeto haverá  a publicação da 

série "Migrantes" que conta com relatos (depoimentos gravados) de pessoas que não são 



originais de Goiânia mas que escolheram a cidade para morar em função de melhores 

oportunidades de trabalho, educação bem como refúgio.  

Responsáveis: Andréa Vettorassi e Laís Forti Thomaz 

 

Iniciativa 5: Estreitar laços de cooperação com o ACNUR e com outras cátedras 

SVM. 

Objetivo: Compartilhar informações, melhores práticas e outros projetos de cooperação. 

Responsável: João Roriz 

  

Iniciativa 6: Criar um site da cátedra no portal da UFG 

Objetivo: Congregar informações sobre a cátedra, refúgio, migrações e direitos 

humanos 

Responsável: João Roriz 

  

Iniciativa 7: Organizar mostras de exposições de fotografias e/ou filmes sobre o 

tema. 

Objetivo: Divulgar informações sobre o tema e sensibilizar pessoas. 

Responsável: Suzete Bessa 

  

Iniciativa 8: Organizar campanhas doação de alimentos e outros itens. 

Objetivo: Ofertar ajuda emergencial a pessoas. 

Responsável: Karlla Caetano 

  

Iniciativa 9: Organizar apoio jurídico a refugiados e migrantes. 

Objetivo: Ofertar apoio jurídico a essas pessoas. 

Responsável: Heitor Pagliaro e Rabah Belaidi 

 

  



4. Cronograma de Atividades Previstas para o Período de Dois Anos 

 

 Iniciativas 2021/1 2021/2 2022/1 2022/2 

Ensino 

1   x x 

2   x x 

3 x    

4  x  x 

5  x  x 

6  x   

7   x  

8  x  x 

9  x   

10 x  x  

11 x x x x 

12 x x x x 

Pesquisa 

1  x  x 

2 x x x x 

3    x 

4  x  x 

5  x   

6  x  x 

7 x x x x 

Extensão 

1 x    

2 x    

3  x   

4 x x   

5 x x x x 

6  x   

7  x  x 

8  x   

9    x 

 

  



5. Estrutura da Cátedra na Universidade 

 

5.1. Coordenação da Cátedra na universidade 

 

Nome do(s) Responsável(is): João Henrique Ribeiro Roriz 

Função / Cargo: Coordenador Geral da Cátedra 

Vinculação com a IES: Docente do curso de Relações Internacionais, do Programa de 

Pós-Graduação Interdisciplinar em Direitos Humanos e do Programa de Pós-Graduação 

em Ciência Política 

 

Nome do(s) Responsável(is): Laís Forti Thomaz 

Função / Cargo: Relações Institucionais 

Vinculação com a IES: Docente do curso de Relações Internacionais e do Programa de 

Pós-Graduação em Ciência Política 

 

Nome do(s) Responsável(is): Giuliano Castro 

Função / Cargo: Coordenador das Atividades de Ensino 

Vinculação com a IES: Docente Faculdade Letras 

 

Nome do(s) Responsável(is): Andréa Vettorassi 

Função / Cargo: Coordenadora das Atividades de Pesquisa 

Vinculação com a IES: Docente do curso de Ciências Sociais 

 

Nome do(s) Responsável(is): Ricardo Barbosa de Lima 

Função / Cargo: Coordenador Adjunto das Atividades de Pesquisa 

Vinculação com a IES: Docente do curso de Ciências Sociais e do Programa de Pós-

Graduação Interdisciplinar em Direitos Humanos 

 

Nome do(s) Responsável(is): Suzete Almeida de Bessa 

Função / Cargo: Coordenadora das Atividades  de Extensão 

Vinculação com a IES: Docente do curso de Arquitetura e Urbanismo e Coordenadora 

de Extensão e Cultura da UFG Regional Goiás. 

 

Nome do(s) Responsável(is): Karlla Antonieta Amorim Caetano 



Função / Cargo: Coordenadora Adjunta das Atividades de Extensão 

Vinculação com a IES: Docente do curso de Enfermagem 

 

5.2. Lista de cursos, programas e unidades que integram a Cátedra 

 

Curso de Arquitetura e Urbanismo - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - Unidade 

Acadêmica Especial de Ciências Sociais Aplicadas - Regional Goiás. 

Curso de Ciências Sociais - Faculdade de Ciências Sociais 

Curso de Enfermagem - Faculdade de Enfermagem da UFG 

Curso de Letras - Faculdade Letras 

Curso de Relações Internacionais - Faculdade de Ciências Sociais 

Programa de Pós-Graduação em Ciência Política (PPGCP/UFG) - Faculdade de 

Ciências Socias 

Curso de Pós-Graduação Interdisciplinar em Direitos Humanos (PPGIDH/NDH/UFG) - 

Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas em Direitos Humanos(NDH/UFG)  

Pró-Reitoria de Pós-Graduação (PRPG/UFG) 

Faculdade de Direito – Regional Cidade de Goiás 

Faculdade de Direito – Regional Goiânia 

 

  

  



ANEXO I 

 

Fotos das ações da Faculdade de Enfermagem 

Fotos das ações da Faculdade de Enfermagem 

  

 



 

 

 

Fotos - Campanha de arrecadação de alimentos para haitianos na região metropolitana 

de Goiânia 



 

 

 

Fotos - Arrecadação de alimentos e roupas para refugiados GYNCampus. 



 

 

 

 

Fotos - Grupo Interdisciplinar Arquitetura e Resiliência: Projeto Infancia Warao 

Atendimento Odontológico 



 

 

     


