
 

 
 

Nome da Oficina: Gênero, Direitos Humanos, Migração e Rede de 
Proteção - Onde eu me insiro? 

Data: 12/4/2019 I  8h30 às 12h 

Responsável(is) pela Oficina: Irina Bacci (UNFPA); Andrea Gondim 
(MPT) 

 
 
Ementa da Oficina:  

Abordar os desafios para uma inclusão laboral das mulheres migrantes: 
 
1. Causas da discriminação da mulher no trabalho: a) maternidade e 
encargos familiares; b) Dupla ou tripla jornada; c) Divisão sexual do 
Trabalho; d) Assédio moral e sexual; e) a superposição de opressões: 
gênero, raça, classe, condição migratória 
 
2. Estratégias e ferramentas para superação da discriminação no 
trabalho 
 
3. Políticas de ação afirmativa 
 
4. A mulher trabalhadora nos tribunais trabalhistas 
 
Apresentar os desafios para combater a exploração e o abuso sexual e a 
violência baseada em gênero em contextos de emergência humanitária:  
 
1. Mandato do Fundo de População das Nações Unidas-UNFPA, em 
contexto de emergência humanitária: a) as principais violações de 
direitos humanos sofridas por pessoas migrantes e refugiadas; b) a 
importância de ações de resiliência comunitária; c) Formação para o 
combate à exploração e abuso sexual 
 
2. Estratégias de advocacy para o Fortalecimento de Capacidades 
Institucionais dos governos locais e Elaboração de Fluxos para a Garantia 
de Direitos;  
 
3. Expansão da noção de gênero para a compreensão das diversas 
identidades de gênero e orientações sexuais. 
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Materiais de apoio 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZZCqAhgs55Q 
 
https://www.facebook.com/unfpabrasil/videos/2163063580577708/ 
 

https://escola.mpu.mp.br/h/rede-de-capacitacao-a-refugiados-e-migrant
es/atividade-em-joao-pessoa/genero.pdf 

 

 
 
Este relatório sistematiza a produção coletiva feita pelos participantes 
durante a oficina. 
 
 
Diagnóstico da realidade local  
 
 
Potencialidades 
 

- Benefícios Sociais: Bolsa Família, BPC, Auxílio-aluguel 

- Parcerias: empresas, universidade, hoteis, restaurantes ONGs, 
abrigos (Casa do Migrante/Pastoral) 

 
 
Desafios 
 

- Empregabilidade 

- Discriminação 

- Violência sexual 

- Documentação  

- Saúde (medicamentos) 

- Formação técnica profissional 
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Encaminhamentos possíveis 
 

O que podemos fazer 
juntos? 

Como?  Quem? 

Estabelecer parcerias 
com universidades e 
Instituto Federal 
(cursos a serem 
ofertados juntos às 
casas de acolhimento) 

- Oferta de EJA 
- Oferta de Cursos FIC 
(IFPB) 
- Facilitação do 
ingresso nas 
universidades 

UFPB + UEPB + IFPB + 
ONGS (Casa do 
Migrante e Aldeias 
Infantis SOS Brasil) + 
MPF 

Fomentar a 
interlocução com 
empresas 

- Criar um cadastro de 
empresas 
- Aprofundar parcerias 
com o Sine 
- Detectar habilidades 
das mulheres 

MPF/ONGs/SINE 

Parceria entre MPF e 
GOverno Estadual 
voltadas para 
fomentar políticas 
públicas voltadas para 
mulheres migrantes 

- Interlocução direta 
entre PRDC e 
Secretaria da Mulher e 
Diversidade Humana 
do Governo do Estado 

MPF e Governos 
Estaduais/ Municipal/ 
Federal 

Nivelamento/Revalida
ção de diploma para 
outras áreas que não 
apenas medicina 

- Aplicação de testes 
de nivelamento para 
imigrantes de outras 
áreas que não sejam 
apenas medicina (por 
meio de TACs ou 
judicialização) 

MPF (PRDC/PB) e 
DPU/PB 
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