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CSVM

▶A Cátedra Sérgio Vieira de Mello (CSVM) é um 
projeto conjunto do ACNUR Brasil com 
universidades brasileiras que desenvolvem 
atividades acadêmicas sobre, para e com 
pessoas refugiadas.



CSVM

▶É uma iniciativa que visa difundir as três vertentes da 
Proteção Internacional: direito internacional 
humanitário, o direito internacional dos direitos 
humanos e o direito internacional dos refugiados, 

▶Promove a formação acadêmica e a capacitação de 
professores e estudantes nestes temas,

▶Desenvolve ações de Ensino, Pesquisa e Extensão; 
Educação para Refugiados e Advocacy



CSVM

▶SÃO 22 UNIVERSIDADES CONVENIADAS NO BRASIL

▶4 ESTÃO NA REGIÃO FLUMINENSE:

▶UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO
▶FUNDAÇÃO CASA DE RUI BARBOSA
▶PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO
▶UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO



EXPERIÊNCIAS FLUMINENSES
▶CURSOS E DISCIPLINAS SOBRE REFÚGIO E DIREITOS HUMANOS

▶CRIAÇÃO DO OBSERVATÓRIO SOBRE REFÚGIO E DIREITOS HUMANOS

▶CAPACITAÇÃO E ASSESSORIA DE PROFISSIONAIS DA REDE PÚBLICA

▶CURSO DE LÍNGUA PORTUGUESA

▶ASSESSORIA JURÍDICA

▶REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA

▶ATENDIMENTO SOCIAL, PSICOLÓGICO E DE SAÚDE



Emergência da
Venezuela



Emergência da
Venezuela



Expectativas com a experiência de 
Roraima

▶Fortalecimento da municipalidade e do pacto federativo na implementação 
da política de assistência social – Cumprimento do Plano Decenal II (2016-
2026)

▶ Incorporação efetiva do público refugiado nas ações protetivas das 
políticas sociais

▶Fortalecimento das organizações da sociedade civil e do controle social

▶PARTICIPAÇÃO DE SOLICITANTES E REFUGIADOS EM TODOS OS 
PROCESSOS DECISÓRIOS



Já no Rio de Janeiro, com crianças e 
adolescentes... 

▶TRECHOS EXTRAÍDOS DA DISSERTAÇÃO DE MESTRADO DE 
ROBERTA GOMES THOMÉ: “Crianças e Adolescentes refugiadas e 
solicitantes de refúgio no município do Rio de Janeiro: desafios e 
perspectivas para a proteção social”

“E vou dizer uma coisa para você: dá uma agonia muito grande. Eles estão 
falando, eu não estou entendendo e aí? Isso me deixa muito agoniada, é 
uma dificuldade muito grande para mim”



Já no Rio de Janeiro, com crianças e 
adolescentes... 

▶“A primeira dificuldade é a compreensão, a depender da idade da 
criança a gente não consegue extrair todas as informações 
necessárias para instruir o caso. Então, suponha que venha uma 
criança de oito anos, uma criança de 13 anos, nem sempre é fácil 
conversar com ela e entender o que gerou, se aquilo é refúgio mesmo. 
Então, a idade delas nem sempre permite que a gente faça uma 
entrevista como a gente faz com um adulto. Isso é o principal desafio. 
(...) A grande barreira é compreender a criança. Veja, refúgio já é uma 
situação complexa, chega uma criança de 10 anos, o que ela vai falar? 
É difícil ouvir a criança para extrair uma situação de fundado temor de 
perseguição”.
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