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A história do GAIRE

❖ O GAIRE surgiu como grupo de estudos em 2006;

❖ Em 2007, tornou-se um grupo de assessoria a refugiados, dentro do Serviço de 
Assistência Jurídica Universitária (SAJU);

❖ Em 2010 o grupo expandiu a sua área de atuação para os imigrantes, tornando-se 
GAIRE.



❖ O GAIRE é um grupo que oferece assessoria a imigrantes e refugiados;

❖ Atua de forma multidisciplinar, a fim de qualificar os atendimentos e proporcionar um 
ambiente confortável e acolhedor aos assistidos;

❖ Atualmente o grupo é composto por 17 ativos e por colaboradores;

❖ Os membros são estudantes e profissionais do direito, relações internacionais, 
psicologia, serviço social, jornalismo e políticas públicas. 

Sobre o grupo



Funcionamento

❖ O grupo atua através de atendimentos individuais, projetos junto às comunidades, 
trabalho em rede junto de parceiros, realiza e participa de palestras, capacitações e 
eventos. 

❖ Horizontalidade: não há uma hierarquia entre profissionais e estudantes.

❖ Protagonismo estudantil: estudantes tomam frente nos projetos e nos atendimentos.

❖ Os encontros do grupo ocorrem todas as terças-feiras, das 9h às 12h, na Faculdade de 
Direito da UFRGS. A primeira hora é reservada para que o grupo debata sobre temas 
importantes e sobre os casos que recebemos. A partir das 10h são disponibilizados 
horários para atendimento ao público.



2015 a 2016
56 casos de 

25 nacionalidades 

 2017
88 casos de 

25 nacionalidades 

2018 
165 casos de 

28 nacionalidades

2007 a 2014
45 casos de 

24 nacionalidades 

Dados de atendimento

2019
75 casos até 

março
17 nacionalidades



Principais demandas:
➔ regularização do status migratório
➔ reunião familiar
➔ revalidação de diplomas
➔ casos trabalhistas



Parcerias 

Ao longo dos anos o GAIRE foi formando parcerias com instituições da rede no intuito de 
qualificar os atendimentos e ampliar o seu campo de trabalho. São elas:

❖ COMIRAT Municipal, COMIRAT Estadual;

❖ Defensoria Pública da União;

❖ CIBAI;

❖ Cátedra Sérgio Vieira de Mello;

❖ Rede socioassistencial.



                                     Eventos

❖ Projeto nas Escolas;

❖ Mutirão de Atendimento;

❖ Seminário Estadual sobre
Migração e Refúgio

❖ Copa dos Refugiados;

 

 



MUITO OBRIGADX!

E-mail: gairesaju@gmail.com
https://www.ufrgs.br/gaire/

https://www.facebook.com/gaire

mailto:gairesaju@gmail.com

