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Contrato nº 111/2016 entre o Estado de Santa Catarina, através da Secretaria de 
Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação, e a Ação Social 
Arquidiocesana.

Inauguração do CRAI/SC: 1º de fevereiro de 2018.

Assinatura em setembro de 2016 e término em 24 meses (21 de setembro de 
2018).

Termo Aditivo firmado em setembro de 2018 para mais 12 meses de execução. 

Valor total do contrato: R$ 764.699,59.



Contexto local em Santa Catarina e Florianópolis
Segundo dados da Polícia Federal, Santa Catarina é responsável pelo registro 
de 7,7% dos imigrantes com registro de permanência no Brasil (2010-2017)

De acordo com os dados disponibilizados pelo Ministério da Justiça, Santa 
Catarina foi a 4º unidade da federação que mais emitiu solicitações de 
refúgio no ano de 2017, responsável por 3% do total nacional.

Segundo a Relação Anual de Informações Sociais (Rais), Santa Catarina é o 
segundo estado brasileiro com mais imigrantes inseridos no mercado 
formal, contabilizando um total de 14.348 registros.



Fonte: Divisão de Registro 
Migratório / Polícia Federal (2015-2018). 

Elaboração: CRAI SC (2019)



Fonte: Divisão de Registro Migratório / Polícia 
Federal (2015-2018). Elaboração: CRAI SC (2019)



Mobilização social para formulação de políticas 
migratórias

Grupo de Apoio a Imigrantes (GTI) da Assembleia Legislativa de Santa Catarina 
(ALESC)

Grupo de Apoio a Imigrantes e Refugiados (GAIRF)

Audiências públicas



Equipe técnica

Agente de Proteção: Regularização de status migratório;

Agente de Integração: Suporte para aprendizado do idioma local, capacitação e 
encaminhamento para o mercado de trabalho e acesso à educação;

Serviço de Psicologia: Acolhimento individual com mediação cultural e 
encaminhamento para a rede de atenção;

Serviço Social: Socialização de informações para acesso em programas, projetos 
e benefícios sociais e articulação com a rede de proteção básica;



No primeiro ano de atuação, o CRAI/SC atendeu 5.467  imigrantes, 
realizando um total de 8.252 procedimentos, abrangendo 58 

nacionalidades 

Fonte: Base de dados CRAI/SC



Dimensão do atendimento

Fonte: Base de dados CRAI/SC



Principais demandas

Fonte: Base de dados CRAI/SC



Principais conquistas
- Termo de cooperação técnico com o IGEOF: 53 imigrantes participaram de 

oficinas preparatórias para o mercado de trabalho; mais de 100 currículos 
enviados para empresas parceiras; instauração da Feira do Imigrante com 
frequência semanal;

- Parceria com o SENAC Florianópolis: 73 alunos concluíram os cursos de 
Atendente Em Serviços De Alimentação, Serviços Hoteleiros e Técnicas de 
Cozinha entre outubro e dezembro de 2018. 32% estavam empregados após 
concluírem o curso;

- 21 empresas parceiras e 15 imigrantes contratados;
- Parceria com Escritório Modelo da Faculdade CESUSC para 

encaminhamentos jurídicos em direito trabalhista e encaminhamentos para 
Defensoria Pública da União e do Estado. 



Capacitação Rede Cáritas nas cidades de Criciúma, Lages, Caçador, Tubarão e 
Rio do Sul e Pastorais do Migrante de Itajaí e Navegantes sobre a Nova Lei de 
Migração.

Capacitação para educadores do Instituto Estadual de Educação, a escola com 
maior número de imigrantes matriculados em Santa Catarina;

Participação na reunião de coordenadores dos Centros de Referência de 
Assistência Social (CRAS); 

Auxílio em tradução de diagnósticos e cartilhas em hospitais públicos da região 
(Maternidade Carmela Dutra | Hospital Celso Ramos | Hospital Infantil | Hospital 
Universitário), Intimações Judiciais, Delegacia da Mulher, CREMV, IPQ. 



Desafios
-> Continuidade e ampliação do serviço (encaminhamento da Audiência Pública);

-> Formação de conselhos participativos;

-> Projetos de lei; 

PL 17.696/2018 (Câmara de Vereadores de Florianópolis)



Muito obrigada!

Gabriela Martini

Agente de Integração

Contato: integracaocraifloripa@gmail.com | (48) 3879-2257

mailto:integracaocraifloripa@gmail.com

