
 

 
 

Nome da Oficina: Migração e Integração Local 

Data: 12/4/2019 I  8h30 às 12h 

Responsável(is) pela Oficina: Débora Castiglione (OIM); Juliana Tubini 
(ACNUR); Claudia Veronese (Aldeias Infantis SOS) 

 
 
Ementa da Oficina:  

Aborda a integração local de refugiados e migrantes, 
apresentando um pouco do trabalho do ACNUR e da OIM no 
contexto brasileiro, com ênfase na situação venezuelana. Esses são 
os pontos de partida para o diálogo entre os participantes sobre o 
panorama local na integração da população migrante e refugiada. 
O objetivo é identificar desafios e oportunidades na temática, além 
de levantar possibilidades de atuação conjunta no enfrentamento 
às lacunas identificadas. 

 
Materiais de apoio 
 

https://escola.mpu.mp.br/h/rede-de-capacitacao-a-refugiados-e-mi
grantes/atividade-em-recife/apresentacoes/apresentacao-integrac
ao-e-interiorizacao_juliana-tubini.pdf 
 
http://escola.mpu.mp.br/h/rede-de-capacitacao-a-refugiados-e-mi
grantes/atividade-em-joao-pessoa/oficina-integracao-local-de-mig
rantes-e-refugiados-no-brasil_recife.pdf 
 
http://escola.mpu.mp.br/h/rede-de-capacitacao-a-refugiados-e-mi
grantes/atividade-em-joao-pessoa/experiencia-da-aldeias-infantis-
sos.pdf 
 

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

- Rede local consolidada; 
- Parcerias da rede de proteção (Aldeias, Casa de Migrantes Conde, 

serviços públicos) 
- Acolhida feita pela sociedade civil 

- Lei de obrigatoriedade de ensino de espanhol nas escolas do 
ensino fundamental (vigente na PB).  

- Curso de tradução na UFPB como potencial inserção no mercado 
de trabalho, pois não há quem ofereça serviços de tradução 
juramentada em João Pessoa  

- propor ao estado concurso para isso;  
- promover a qualificação de profissionais dos serviços de 

atendimento 

- Turismo como oportunidade de trabalho - parcerias com Sistema S 
e outras entidades privadas 

- Acesso aos serviços públicos locais;  qualificação de profissionais 
dos serviços de atendimento; UEPB entrou com solicitação para 
que vagas remanescentes fossem destinadas a imigrantes e 
refugiados. 

- Receptividade do mercado de trabalho;  
- sociedade receptiva - bom acolhimento e integração. 

 
 
 
Desafios 
 

- Inserção laboral em outras áreas de ocupação (desafio de 
revalidação de diplomas; documentação); 
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- SENAC: sistema não aceita a inserção do número do Protocolo de 
Refúgio (campo é menor do que o número); 

- Exploração laboral e integração da força de trabalho qualificada 
(revalidação). 

- Documentação (para acesso à educação - ensino médio, ensino 
técnico e diplomas) 

- Ausência de serviços de tradução juramentada e custo muito alto 
fora do estado 

- Programas de moradia: dificuldade de acesso para aqueles que 
ainda têm a solicitação de refúgio 

- Questões culturais como o machismo 

- Qualificação de profissionais dos serviços de atendimento; 
ausência de intérpretes (comunitários, no judiciário, em presídios, 
etc); pouca inserção na UFPB - enquanto alunos e trâmites 
dificultosos para contratação de professores (necessário RNM 
permanente na PB, entre outros entraves). 

- Ampliar a sensibilização dos parceiros de outras partes do estado, 
principalmente do sertão; 

- Sensibilização dos gestores públicos e fortalecimento da rede 
pública; 

- Sensibilização de empresários 

- Atual conjuntura política, marcada por altos índices de 
desemprego e mudanças da lei trabalhista; 

- Saída do Brasil do Pacto Global de Migração. 

 
 
 
Encaminhamentos possíveis 
 

O que podemos fazer 
juntos? 

Como?  Quem? 

Promover concursos 
públicos para 
tradutores 
juramentados. 

Advocacy / Incidência 
política 
Reunião com Gov. 
Estado 

Governo do Estado 

Promoção do ingresso  Mobilização dos  Universidades 
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nas universidades pela 
flexibilização 
documental + 
disponibilização de 
vagas ociosas para 
imigrantes e 
refugiados. 

professores  (estadual e federal) 

Padronização da 
atuação dos cartórios. 

Acionar conselheiros 
do CNJ  
Levar questão para 
audiência pública 

Conselheiros CNJ 
Corregedoria TJ-PB 

Sensibilização de 
prefeitos de outros 
municípios da PB. 

Oficinas de 
capacitação, como da 
ESMPU 
Formação de 
multiplicadores a 
partir dos encontros 
da ESMPU 

ESMPU 
Secretarias Estaduais 
Prefeituras Municipais 

Capacitação 
profissional 

+ criação de banco 
de CVs 

Network promovido 
pela Embaixada de 
Negócios 

Fundação Cidade Viva 
Embaixada de 
Negócios 
Sistema S 
SINE 
Universidades (UFPB, 
UEPB, UNIPE) 

Ampliação da rede de 
parceiros 

  Embaixada de 
Negócios 

Ampliação dos cursos 
de capacitação 
técnicos 
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