
 

 
 

Nome da Oficina: Nova Lei de Migração, Lei do Refúgio, Direitos e 
Acesso à Justiça 

Data: 11/4/2019 I  14h às 17h30 

Responsável(is) pela Oficina: Gustavo Zortea (DPU); José Guilherme 
Ferraz da Costa (PRDC-PB); Maritza Natalia Ferretti Cisneros Farena 
(SPM-NE/NCDH-UFPB) 

 
 
Ementa da Oficina:  

A oficina destina-se à capacitação de agentes públicos e atores da 
sociedade civil a respeito da Lei de Migração, da Lei de Refúgio, dos 
direitos do imigrante e do acesso à justiça. A partir de um diagnóstico 
rápido sobre o conhecimento, expectativas e engajamento  dos 
participantes em relação à  temática, faz-se uma exposição conceitual 
para realizar o alinhamento sobre os seguintes pontos: i) aspectos 
introdutórios; ii) observações sobre a Nova Lei de Migração; iii) 
observações sobre a Lei do Refúgio; iv) a atuação da DPU para prover o 
acesso à justiça pelos imigrantes; v) temas por construir. 
Por fim, viabiliza-se a discussão, em grupos, dos temas abordados. 

 
Materiais de apoio 
 

https://escola.mpu.mp.br/h/rede-de-capacitacao-a-refugiados-e-mi
grantes/atividade-em-recife/apresentacoes/oficina-nova-lei-de-mi
gracao-lei-do-refugio-direitos-e-acesso-a-justica-recife-dpu.pdf  

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

- Cooperação civil com o Poder Público, notadamente, a experiência 
vivenciada pelo Município de Conde/PB. 

- Promoção/integração de todos os atores envolvidos. 

- Capacitação na língua portuguesa (PLAC) 
- alunos do curso de Relações Internacionais (treinamento em 

LIBRAS) 
- Curso de português na UFPB 
- Oferta de outros cursos via EJA, inclusive reforço escolar por 

meio de atuação da equipe na Escola Municipal Ana Cristina. 

- Possibilidade de curso de preparação para refugiados. 

- “Embaixadora de negócios” (Entidades de comércio) 

- Oferta de cursos do SENAC para migrante, adequadas às suas 
necessidades 

- Acesso a equipamentos de lazer do Sistema S 

 
 
 
Desafios 
 

- Ampliação da cooperação entre sociedade civil organizada e o 
Poder Público. 

- A desconstrução do preconceito/discriminação, o combate à 
xenofobia. 

- Realização de novos eventos acerca desta temática. 

- Integração social dos migrantes em nosso Estado (tratamento 
para casal migrantes surdos). 

- Regulamentação da lei no aspecto para escolha do visto (art 120). 

- Buscar viabilidade de concessão de passe-livre pela Prefeitura de 
João Pessoa. 
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Encaminhamentos possíveis 
 

O que podemos fazer 
juntos? 

Como?  Quem? 

Elaboração e 
publicação de uma 
nota técnica sobre a 
temática 

   

Elaboração de cartilha 
com linguagem 
acessível 

   

Implantação/impleme
ntação de um Comitê 
Estadual/Municipal 
sobre os direitos dos 
Migrantes no Estado 
da Paraíba. 

   

Construção de 
implantação/formação 
de Consórcios entre os 
municípios para a 
construção de abrigos 
para os migrantes. 

   

Cursos de capacitação 
na língua portuguesa 
(motivações e inserção 
de LIBRAS) 

Colocação de 
pré-requisito para 
inserção no mercado 
de trabalho e lazer. 
 
Contato com 
professores de LIBRAS 
da UFPB. 

Cláudia Veronese - 
Aldeias Infantis 
 
Profª Vera, da 
UFPB/Letras para 
eventual auxílio 
(responsável: José 
Guilherme) 

Possível projeto na 
UFPB e UEPB para 
reforço escolar às 
crianças com déficit. 

Melhorar o 
aproveitamento 
escolar 

Profª Vera, Ana 
Berenice e Profª 
Mônica / eventual 
auxílio 

Capacitação de 
migrantes para outras 
áreas 

Oferta de cursos 
outros via EJA e outros 
pela Secretaria de 
Educação e pela 
Secretaria de Direitos 

José Guilherme (MPF), 
Lindberg e Girlane 
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Humanos do Estado 

Capacitação para o 
mercado de trabalho 

Oferta de cursos do 
SESC/SENAC e lazer 

Lindberg (MPT) 

Facilitação de 
transporte coletivo 

Verificar junto à 
Prefeitura 

Lindberg (MPT) 

Melhorar atenção em 
saúde para migrantes 
(incluindo tratamento 
odontológico) 

Contato com 
Fundação Cidade Viva 
e Prefeitura do Conde 

Lindberg (MPT) 

Encaminhamento pelo 
MPF/MPE 

Auxiliar atendimento 
de indocumentados 

José Guilherme (MPF) 

Capacitação para 
alunos migrantes 

Curso para ENEM na 
UFPB 

Maritza (eventual 
auxílio) e José 
Guilherme (MPF) 

Solucionar as 
dificuldades de 
integração das 
carteiras de motorista, 
devido aos custos 

Isenção de taxas no 
DETRAN para 
mudança de 
categorias de carteira 
para motorista 

Girlane 

 
 
 
 
 
 

Atuação em rede: Capacitação dos atores envolvidos, no acolhimento,  
na integração, na interiorização de refugiados e migrantes no Brasil 

João Pessoa, Paraíba  - 10, 11 e 12 de abril de 2019 


