Atividade: G
 estão Migratória em Nível Local
Data: 6/6/2019 I  14h00 – 17h30
Responsável(is): Cyntia Sampaio (Pesquisadora), Letícia Carvalho
(Missão Paz). Apoio Local: Clefaude Estimable (Haitiano), Gabriela Martini
(CRAI)
Ementa:
Promove o diálogo sobre migração internacional a partir das realidades
vividas pelas pessoas migrantes e refugiadas em um dado território.
Mesmo sabendo que as políticas públicas em âmbito nacional - ou a
ausência delas – influenciam a experiência vivida por essas pessoas em
seu processo de interação com a sociedade brasileira, as respostas
locais se tornam importantes devido ao seu potencial de efetividade e
inovação. A partir de uma análise sobre o processo de
institucionalização da Política Municipal para a População Imigrante
(PMPI) da cidade de São Paulo e do papel fundamental da sociedade
civil nesse processo, busca-se uma reflexão coletiva para entender os
desafios locais e construir possíveis estratégias de articulação para
incidência sobre as políticas públicas locais de atenção à população
migrante e refugiada. Destina-se a todos os atores envolvidos na
atenção à população migrante: gestores públicos, defensores de
direitos, operadores de diretos, estudantes e sociedade civil em geral.
Materiais de apoio
https://escola.mpu.mp.br/h/rede-de-capacitacao-a-refugiados-e-mi
grantes/atividade-em-florianopolis/gestao-migratoria-em-nivel-loc
al-parte-1.pdf
https://escola.mpu.mp.br/h/rede-de-capacitacao-a-refugiados-e-mi
grantes/atividade-em-florianopolis/gestao-migratoria-em-nivel-loc
al-parte-2.pdf
https://escola.mpu.mp.br/h/rede-de-capacitacao-a-refugiados-e-mi
grantes/atividade-em-florianopolis/gestao-migratoria-em-nivel-loc
al-parte-3.pdf
https://escola.mpu.mp.br/h/rede-de-capacitacao-a-refugiados-e-mi
grantes/atividade-em-florianopolis/gestao-migratoria-em-nivel-loc
al-parte-4.pdf
Atuação em rede: Capacitação dos atores envolvidos, no acolhimento,
na integração, na interiorização de refugiados e migrantes no Brasil
Florianópolis - 5, 6 e 7 de junho de 2019

Percepção dos participantes
Respostas dos participantes às questões feitas por meio do aplicativo
Mentimeter.
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CRAI
GAIRF
GTI Alesc
Cáritas
Pro-haiti
UFFS
Geirosc
Educação, federal
CEIPAR
UFSC
Pastoral
Acnur
GT Imigrantes- Chapecó
Conselho
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