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A Universidade Federal de Juiz de Fora
(UFJF) é uma universidade pública, sediada
em Juiz de Fora (MG), com um campus
avançado em Governador Valadares (MG).
A instituição posiciona-se como um polo
científico e cultural de uma região de mais
de três milhões de habitantes e está
classificada entre as melhores universidades
da América Latina, com reconhecimento
nacional e internacional.

A instituição foi criada em 23 de dezembro
de 1960, por ato do então presidente
Juscelino Kubitschek. A Cidade Universitária
foi construída no ano de 1969, local onde
permanece até os dias atuais. Segunda
universidade federal do interior do país a
ser criada – atrás apenas da de Santa
Maria (RS).

Presente no dia a dia dos estudantes, desde
o nível fundamental - Colégio de Aplicação
João XXIII - até a pós-graduação, a UFJF
investe na qualificação de seu corpo
docente e dos técnico-administrativos em
educação, busca a atualização constante
de laboratórios e salas de aula e prioriza o
diálogo com a sociedade, atendendo a
todos os preceitos do tripé ensino, pesquisa
e extensão.

A UFJF conta hoje com 93 opções de cursos
de graduação, 36 de mestrado e 17 de
doutorado, em todas as áreas do
conhecimento. Pelo campus circulam
diariamente mais de 20 mil alunos, além de
3 mil estudantes da educação a distância.
 

A UNIVERSIDADE FEDERAL
DE JUIZ DE FORA

Constituída como centro de pesquisa e
produção de conhecimento, a UFJF busca a
formação de profissionais éticos, críticos,
com alta qualidade para atuação tanto no
mercado de trabalho quanto na academia,
e comprometidos com uma sociedade mais
justa e igualitária.

Reforçando tais princípios, apresentamos o
presente documento contendo a proposta
de parceria para a implantação da
Cátedra  Sérgio Vieira de Mello (CSVM) na
instituição. Esta concepção é fruto da
elaboração coletiva de um Grupo de
Trabalho criado para esta finalidade,
composto de forma plural por estudantes de
graduação, estudantes de pós-graduação,
professores-pesquisadores, técnico-
administrativos e refugiados, com a
finalidade de ampliar as ações já existentes
e fornecer novas iniciativas na UFJF.

03



Alberto Navarro, estudante de Jornalismo
da UFJF, é venezuelano e está há quatro
anos em Juiz de Fora (Foto: Gabriela
Maciel).

Após procurar a UFJF para cursar Português
como língua de acolhimento, Navarro
ingressou como refugiado no curso de
Jornalismo. Atuou também como bolsista do
Núcleo de Acordos e Convênios da DRI-UFJF
de 2019 a 2021. É membro do Grupo de
Trabalho para implantação da CSVM, tendo
sido essencial na articulação e diálogo da
instituição com a comunidade de refugiados
venezuelanos.
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A UNIVERSIDADE FEDERAL
DE JUIZ DE FORA

A proposta está sediada na Diretoria de
Relações Internacionais DRI-UFJF, em
parceria com a Pró-reitoria de
Extensão/PROEX-UFJF, compreendendo “o
papel da autonomia das instituições de
educação superior brasileiras para
desenvolver estratégias de
internacionalização que sejam
contextualmente relevantes e que busquem
promover a justiça social global; e a
importância de vincular as atividades de
extensão universitária existentes a grupos
marginalizados à política institucional de
internacionalização, para que os esforços
de internacionalização não acabem
suprimindo o papel social mais direto dessas
instituições” De Wit et al (2020).

Em 2020 Juiz de Fora (MG) foi a primeira
cidade da região sudeste a ser adicionada
à Estratégia de Interiorização do Governo
Federal brasileiro para a população
venezuelana, segundo o Sumário Executivo a
ACNUR de 2021. Atualmente, estima-se que
a comunidade de refugiados ou de
migrantes em condição semelhante ao
refúgio presentes na cidade seja de 1500 a
2000 pessoas. 

Um dos exemplos é Alberto Navarro, 25, que
está no Brasil há cinco anos e em Juiz de
Fora há quatro. 



AÇÕES EM CURSO EM PROL DE REFUGIADOS
A seguir, compartilhamos as ações já realizadas
na instituição em prol dos refugiados no contexto
pré-pandemia, que buscou: 

considerar o refúgio como uma realidade global e,
sobretudo, latino-americana, diante das instabilidades
sócio-econômicas que afetam nosso entorno regional;

considerar o papel fundamental das Instituições de
Ensino na educação e promoção dos Direitos Humanos
em sua universalidade e potencialidade;

 

considerar a necessidade de oferecer ferramentas que
permitam a inserção do sujeito refugiado na sociedade
brasileira, sem perder de vista aspectos de suas
culturas;

considerar a educação como aspecto fundamental na
construção de redes sociais, acesso ao trabalho e à
cultura;

 

 

 

considerar o conhecimento como aspecto fundamental
na construção de respeito entre nacionais e refugiados,
na divulgação de pesquisas em periódicos, em veículos
de mídia, redes sociais e eventos culturais;

considerar a valorização e divulgação de suas práticas
e manifestações culturais, bem como a sua memória e o
direito à transmissão geracional.
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2.1 PORTUGUÊS COMO LÍNGUA DE ACOLHIMENTO 
PROFA. DRA. NOEMI TELES DE MELO - DEPARTAMENTO DE LETRAS
O projeto de ensino de português a
migrantes e refugiados desenvolvido pela
Faculdade de Letras da Universidade
Federal de Juiz de Fora (UFJF) desde 2018
tem o objetivo de oferecer noções básicas
da língua portuguesa de modo a facilitar a
inserção na sociedade e no mercado de
trabalho deste público. O projeto “Língua
portuguesa como língua de acolhimento” 
 faz parte das ações do Programa Boa
Vizinhança. Foi coordenado primeiramente
pela professora Ana Beatriz Rodrigues. Em
sua primeira turma, a iniciativa atendeu 10
estudantes, oriundos de diversas regiões da
Venezuela. 

As aulas aconteciam, presencialmente, duas
vezes na semana, nas noites de terças e
quintas-feiras, na Faculdade de Letras da
UFJF. O curso tem duração de três
semestres, divididos em três módulos, com
carga horária de 60 horas cada um. A
coordenadora conta que sempre teve
vontade de atuar de alguma forma na causa
dos refugiados no Brasil. Como a Faculdade
de Letras e o Boa Vizinhança já oferecem o
ensino de português para estrangeiros,
pensou-se na possibilidade de abrir uma
turma que acolhesse essas pessoas. 

O objetivo é integrá-las na comunidade
brasileira e juiz forana a partir do
aprendizado da língua. “O falar a gente
sabe que muitos aprendem na rua, com as
vivências e conversas cotidianas, mas
estamos preocupados sobretudo com a
escrita, com a leitura e com a integração.
Então as aulas são muito voltadas para isso.
Buscamos abordar os aspectos do Brasil,
mostrar um pouco sobre o país e ajudá-los a
compreender a língua”.

Com duração de aproximadamente duas
horas, os encontros acontecem em uma sala
de aula acolhedora, cujas mesas e cadeiras
formam uma espécie de círculo, para que os
alunos interajam entre si e com a professora.
A ideia é promover o diálogo e a
aprendizagem a partir das experiências de
cada um. A bolsista responsável, Tereza
D’Avila Ferreira, 26 anos, é formada em
Letras pela UFJF e atualmente cursa a
habilitação em Espanhol. É ela quem
prepara e ministra as aulas baseada em uma
apostila disponibilizada pelo projeto. Mas,
para além de normas gramaticais e
conjugação verbal, o objetivo é tornar a
língua portuguesa acolhedora, para que os
estudantes aprendam a ler, escrever e se
comunicar nesta nova realidade em que se
inserem. 

Atualmente, o curso está sendo ofertado de
maneira remota para imigrantes e
refugiados de qualquer nacionalidade que
residam em Juiz de Fora, com idade a partir
de 16 anos. São oferecidas duas turmas nos
seguintes dias e horários: 2ª e 4ª (19h às 21h)
e 3ª e 5ª (19h às 21h). Para receber
certificado os participantes devem concluir
75% das atividades propostas no curso. Foto:
Twin Alvarenga 
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2.2 OFERTA DE VAGAS NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO  
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO (PROGRAD)
Desde 2003, a UFJF dispõe sobre o ingresso
de Refugiados Políticos nos Cursos de
Graduação. A matrícula nos cursos
condiciona-se à comprovação do
documento de solicitação ou registro junto
ao Comitê Nacional de Refugiados
(CONARE). O Conselho de Graduação da
UFJF, junto aos Coordenadores de Curso,
estabelece o número de vagas a ser
preenchido por refugiados políticos, que
poderão se inscrever em até um curso por
meio deste programa. 

O interessado em ingressar na UFJF como
refugiado político precisa demonstrar a sua
escolaridade por meio de documentação
hábil, como condição indispensável ao
preenchimento da vaga. Contudo, na
hipótese do requerente não possuir a
documentação mencionada, a condição de
ingresso poderá ser atestada pelo Comitê
Nacional de Refugiados (CONARE). 
 

Além disso, se o requerente já tiver sido
aluno, em seu país de origem, de curso de
nível universitário, a coordenação do curso
pretendido à vista da documentação
apresentada, poderá dispensá-lo de
atividades curriculares equivalentes, ou
submetê-lo a avaliações, com vista ao
deferimento da dispensa pretendida. 
 Dessa forma, atualmente há cinco matrículas
ativas de refugiados, conforme o quadro
abaixo:

Quadro 1. Estudantes refugiados ativos na UFJF
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2.3 AÇÕES AFIRMATIVAS NA PÓS-GRADUAÇÃO
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA (PROPP)
Em fase avançada de discussão e aguardando aprovação do Conselho Superior, há também a
Política de Ações Afirmativas na Pós-graduação Stricto Sensu da UFJF em que todos os
Programas de Pós Graduação desta instituição devem adotar ações afirmativas para inclusão,
dentre outros, de pessoas refugiadas, solicitantes da condição de refugiado e imigrantes
humanitários, com reserva de vagas em seus cursos de mestrado e doutorado acadêmicos e
profissionais. O objetivo do programa é consolidar nos próximos anos as atividades relacionadas
às ações afirmativas com o intuito de possibilitar a democratização do acesso e a permanência.

Como ações já em curso, podemos citar o Programa de Pós-graduação em História, que em
2020 lançou o primeiro edital de seleção remota para Mestrado e Doutorado aumentando a
porcentagem de cotas para 40% das vagas disponíveis estabelecendo cotas para quatro
grupos diversos: Pretos, Pardos e Indígenas (PPI), Pessoas com Deficiência (PCD); Transexuais,
Transgêneros e Travestis (Trans) e Pessoas em solicitação de refúgio ou refugiadas (PR). 

Outros programas de pós-graduação stricto sensu da UFJF que também oferecem vagas
especiais para pessoas refugiadas e/ou solicitantes da condição de refugiado são:
Administração, Ciências Sociais, Educação, Psicologia e Serviço Social. O Programa de Pós-
graduação em Artes, Cultura e Linguagens está em fase de estudo de um documento para ter
uma vaga para mestrado e uma para doutorado com esta reserva de vagas.

2.4 REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA 
COORDENAÇÃO DE ASSUNTOS E REGISTROS ACADÊMICOS (CDARA)
Por fim, temos a Resolução Nº 29.2021, de 11 de junho de 2021, que estabelece as normas para
Revalidação de Diplomas de Graduação e de Reconhecimento de Diplomas de Pós-Graduação
obtidos no exterior. Tal dispositivo prevê que os requerentes na condição comprovada de
refúgio “que não disponham da documentação requerida para o reconhecimento do diploma,
poderão ser submetidos à prova de conhecimentos, conteúdos e habilidades relativas ao curso
completo, realizada no vernáculo, procedimentos estes realizados como um processo único de
avaliação” (Art 14). 
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2.5 GRUPO DE PESQUISA FAMÍLIA, EMOÇÕES, GÊNERO E SEXUALIDADE 
DR. RAPHAEL BISPO E CLEITON DORNELAS - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS
Historicamente, a UFJF apoia as causas das
comunidades LGBTQI+ e promove diversas
ações no âmbito do ensino, pesquisa e
extensão, tendo inaugurado em 2019, o
Centro de Referência de Promoção da
Cidadania de lésbicas, gays, bissexuais,
travestis, transgêneros, transsexuais, queers,
não binários e intersexuais (CeR-LGBTQI+).
Este grupo de pesquisa busca lançar luz às
vivências de refugiados não
cisheterossexuais que chegam ao Brasil,
através de uma lente teórica que privilegia
a interseccionalidade, a emoção e a
sexualidade desses migrantes, como
marcadores importantes da diferença em
suas trajetórias. 

Nesse âmbito, ressaltamos a pesquisa que
está sendo desenvolvida  pelo mestrando
Cleiton Luis Dornelas Pereira, no Programa
de Pós-Graduação em Ciências Sociais
(PPGSCO) da UFJF,  intitulada “Corpos em
(des)locamento: refugiados LGBTQIA+ no
Brasil”, sob orientação do Prof. Dr. Raphael
Bispo. A pesquisa busca compreender, por
meio da história de vida de refugiados
LGBTQIA+, as negociações que eles
estabelecem com o Estado brasileiro e com
a vida em sua realidade para “habitar o
mundo” em seus locais de destino. Pretende-
se, através desta pesquisa, dar voz a sujeitos
que são, historicamente, mais
vulnerabilizados e tendem a sofrer violência
física e simbólica em suas trajetórias.

Para isso, analisaremos uma casa abrigo no
Norte do país, direcionada a refugiados
LGBTQI+. Pretende-se, por meio dessa
pesquisa, compreender se esse acolhimento
“segmentado” consegue oferecer
ferramentas facilitadoras no projeto de vida
desses indivíduos que chegam ao Brasil,
atenuando as vulnerabilidades a que estão
sujeitos.

Além disso, temos o grupo de pesquisa em
Família, Emoções, Gênero e Sexualidade
(FEGS), que faz parte do Programa de Pós-
Graduação em Ciências Sociais, vinculado à
linha de pesquisa “Cultura, Produções
Simbólicas e Processos Sociais''. Sob
coordenação do Prof. Dr. Raphael Bispo,
uma das linhas de pesquisa do FEGS trata do
tema migrações, reunindo pesquisadoras e
pesquisadores interessados em articular
temas como emoções, parentesco e gênero.
O grupo, inaugurado em 2016 e registrado
no Diretório dos grupos de pesquisa do
CNPq, ancora-se numa diversidade de
metodologias, além de realizar núcleos de
estudo, projetos de iniciação científica,
cursos e eventos, mobilizando parceiros no
Brasil e no exterior. 
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2.6 GRUPO DE PESQUISA PATRIMÔNIO E RELAÇÕES INTERNACIONAIS 
 PROF. DR. RODRIGO CHRISTOFOLETTI - DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA
O patrimônio cultural ainda não marca
proeminência na seara que intersecciona os
campos da História e o das Relações
Internacionais. No entanto, essa conexão
tem se apresentado cada vez mais assertiva
e necessária. O universo internacionalista,
por muito tempo, esteve inclinado para as
temáticas que dizem respeito à economia,
assuntos militares, questões de saúde,
terrorismo, guerra e violência de uma forma
mais geral. 

No entanto, as aproximações entre a
preservação do patrimônio cultural e a área
de Relações Internacionais têm se mostrado
evidentes na medida em que ramificaram-se
em temas que romperam os limites impostos
pela mera conservação do patrimônio de
pedra e cal e passaram a abordar
temáticas mais abrangentes, mediante um
processo que variou de ritmo, objetivos e
consequências no tempo e no espaço, de
modo a abrir portas para o fortalecimento
de diálogos multilaterais, como a questão
que envolve as pessoas em situação de
refúgio e o direito à manutenção e memória
de suas ações e manifestações culturais,
fora de seu local de origem. 

As abordagens relacionadas aos
patrimônios imateriais e a presença de
pesquisas que tratam da memória individual
e coletiva, assim como a intensificação dos
estudos comparativos entre patrimônios
considerados “estrangeiros”, trazidos por
levas de imigração e até mesmo realizados
por pesquisadores brasileiros sobre bens
culturais de outros países, fazem parte do
mote de interesse deste grupo de pesquisa.

Essa pluralidade temática, fruto do diálogo
recente entre o patrimônio e áreas
correlatas, alargará as fronteiras existentes
entre as Relações Internacionais e Bens
Culturais. 
 
O principal objetivo do grupo é contribuir
para uma agenda positiva de pesquisas,
visando ampliar o escopo de atuação entre
alunos, pesquisadores e pessoas em situação
de refúgio ou refugiadas. O objetivo é
desconstruir muros que seccionam povos já
castigados pelas dificuldades inerentes da
situação de refúgio, como a língua, os
costumes e sua identidade. 

Neste projeto pretendemos construir pontes
para uma presença cada vez mais
heterogênea de manifestações culturais em
nosso campus, visando o aprimoramento da
coleta, catalogação e visibilização dos
chamados patrimônios imateriais das
pessoas em situação de refúgio ou
refugiadas. Foto: Gustavo Tempone/UFJF.



Com o intuito de ampliar as ações de apoio aos refugiados, a
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) realizou no dia
20 de janeiro de 2020 um Encontro com Migrantes na
Condição de Refúgio, residentes em Juiz de Fora e região. 

A iniciativa foi organizada pela Diretoria de Relações
Internacionais (DRI) e contou com refugiados da Venezuela 41
(97,6%) e 1 (2,4%) participante natural da República
Democrática do Congo, além de representantes de
organizações civis independentes que apoiam refugiados. 

O encontro buscou proporcionar uma aproximação inicial e
dialógica com os migrantes, além de sistematizar informações
gerais sobre esta comunidade, por meio de um questionário
anônimo. O instrumento levantou o perfil desta população
presente, bem como suas necessidades imediatas para, a
partir deste diagnóstico, nos reunirmos institucionalmente
para analisar como a UFJF poderia contribuir para facilitar
sua integração na cidade e no campus.

Fotos: Em reunião, migrantes em situação de refúgio
expuseram demandas (Foto: Gabriela Maciel).

PLANO DE AÇÃO
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PERFIL DA POPULAÇÃO PARTICIPANTE
GRÁFICO 1 - PERFIL DA POPULAÇÃO MIGRANTE ANALISADA

(GÊNERO) 01

GRÁFICO 2 - PERFIL DA POPULAÇÃO MIGRANTE ANALISADA
(IDADE)02

GRÁFICO 3 - PERFIL DA POPULAÇÃO MIGRANTE ANALISADA 

(TIPO DE REGISTRO)03
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PERFIL DA POPULAÇÃO PARTICIPANTE
GRÁFICO 4 - PERFIL DA POPULAÇÃO MIGRANTE ANALISADA

(ESCOLARIDADE)04

GRÁFICO 5 - DEMANDAS DA POPULAÇÃO MIGRANTE ANALISADA
(INTENÇÃO DE RETOMAR OS ESTUDOS)05

GRÁFICO 6 - DEMANDAS DA POPULAÇÃO MIGRANTE ANALISADA
(GERAL)
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3.1 OFICINAS DE MÚSICA DA UFJF: UM REFÚGIO MUSICAL 
PROF. DR. FERNANDO VAGO SANTANA - DEPARTAMENTO DE MÚSICA
A música é uma importante expressão
artística e cultural, compartilhada pela
maioria dos povos e culturas. Pode servir
como um mecanismo de aproximação,
identidade e integração entre os povos. As
artes, de maneira geral, humanizam a
sociedade e podem ser um instrumento de
promoção da cooperação internacional e
da paz entre as nações. 

3.1.1 Objetivos do Projeto 

Os objetivos do projeto são: - Proporcionar
atividades de apreciação e formação
musical para refugiados, viabilizando a
integração cultural por meio de uma
linguagem universal que é a música; -
Expandir as ações de extensão dos cursos
de Música da UFJF para atingir um escopo
humanitário e de promoção da cultura e da
paz por meio do estímulo às atividades
culturais e artísticas. - Viabilizar para os
estudantes de Música da UFJF a
possibilidade de interação intercultural,
inclusive com o estímulo à atividade docente
em língua estrangeira, quando possível.

3.1.2 Justificativa e caracterização dos
beneficiários

Observadas as afirmações supracitadas,
entende-se que propiciar turmas para
apreciação e formação musical para
refugiados poderia ser uma forma eficaz de
integração desses indivíduos com o país que
os acolheu, bem como proporciona aos
alunos do curso de Música uma interação
internacional, com caráter humanitário,
estimulando o intercâmbio cultural. 
Os principais beneficiários seriam os
refugiados com os quais a UFJF pudesse
interagir por meio dos seus projetos de
extensão. Entretanto, toda ação social
propicia benefícios recíprocos. Como dizia

uma antiga canção: “fica sempre um pouco
de perfume nas mãos que oferecem rosas,
nas mãos que sabem ser generosas”. 

3.1.3 Relação com a sociedade e impacto
social

Os refugiados buscam a validação dos seus
direitos civis e políticos, mas não se pode
olvidar a relevância dos seus direitos
econômicos, sociais e culturais. O que as
Oficinas de Música da UFJF podem
proporcionar é uma contribuição modesta
para que esses indivíduos desfrutem de uma
inclusão cultural. A música transcende
fronteiras geográficas e linguísticas, e pode
funcionar como um veículo instantâneo de
agregação social e cultural. Uma vez que
essas pessoas se sintam parte de um projeto,
de uma instituição tão relevante como a
UFJF, poderiam seguir com novos passos,
como a busca de trabalho, moradia, renda e
uma vida digna no país que as acolheu. 
 Portanto, os impactos sociais viabilizados
pelo projeto referem-se à inclusão social por
meio das artes, fenômeno mais célebre até
mesmo do que a inclusão pela linguagem.

3.1.4 Integração entre pesquisa e extensão 

Desta forma, o programa de extensão
Oficinas de Música da UFJF, vigente há 3
anos na universidade, pretende alocar parte
dos seus recursos humanos para oferecer
turmas e atividades de apreciação e
formação musicais específicas para os
refugiados. Isso poderia estimular também os
alunos dos cursos de Música à interação
intercultural, ao aperfeiçoamento em língua
estrangeira e a desenvolver alguns dos
valores preconizados pelo PPC do curso, que
incluem questões humanitárias e de
compreensão das necessidades humanas
como espécie, para muito além do contexto
do município ou do estado.
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O projeto funcionaria dentro das Oficinas
de Música da UFJF. A coordenação do
mencionado programa viabilizará
atividades e turmas específicas para os
refugiados, sendo possível aproveitar parte
da  carga horária de bolsistas do projeto ou
mesmo alunos dispostos a atuar
voluntariamente. Seriam propostas
atividades de apreciação musical, que
visam a formação cultural, desenvolvimento
de plateias e integração aos bens culturais,
que são direitos humanos de segunda
geração; bem como uma ou mais turmas (a
depender da demanda concreta) de
formação musical para alunos refugiados.
Após três anos de funcionamento, tal desafio
seria positivo para o crescimento do
projeto.

3.1.5 Indicadores de avaliação,
monitoramento e divulgação

Um projeto de extensão que tenha como
objetivo o ensino de música agregando em
seu escopo um grupo de refugiados seria um
caso relevante para estudo e divulgação no
campo da educação musical brasileira. 

A UFJF hoje abriga o presidente da
Associação Brasileira de Educação Musical
(ABEM), e seria possível utilizar esse vínculo
institucional para, por meio da ABEM,
apresentar uma proposta de extensão que
transcende as necessidades da comunidade
local, mas que viabilize uma integração
humanitária. 

O fruto desse trabalho mereceria
divulgação científica, para que, caso haja
resultados positivos, outras instituições se
inspirem e atuem com ações similares.

Dessa forma, os indicadores seriam: a
designação de docentes, bolsistas e/ou
voluntários para atuarem com os alunos
refugiados; - Relatório periódico (semanal,
mensal, semestral e anual) das atividades
culturais e pedagógicas desenvolvidas com
os alunos; - Verificação qualitativa dos
impactos do projeto na inclusão social dos
refugiados; - Divulgação das ações por meio
de atividades online e apresentações
musicais realizadas por estudantes
refugiados, por meio de mídias sociais e da
Diretoria de Imagem da UFJF.

Vista da UFJF



16

3.2 ACOLHIMENTO E MONTAGEM DE GRUPOS DE CONVERSAS DOS MIGRANTES 
PROF. DR. LUIZ GIBIER DE SOUZA - DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA
Frente ao quadro complexo e de
necessidade de ações humanitárias
eficazes, decidimos propor a montagem de
grupos de conversa com os imigrantes e
refugiados na região de Juiz de Fora. As
possíveis soluções dos desafios encontrados
pelos imigrantes e refugiados serão
articuladas com programas públicos, com a
prefeitura local e com as instituições
religiosas que desenvolvem trabalho com
este tipo de população.

3.2.1 Objetivos do projeto

O projeto tem como objetivo propiciar um
espaço de conversas e trocas entre os
migrantes na região de Juiz de Fora. 
 Beneficiários chegarão ao projeto por meio
do encaminhamento dos diferentes grupos
religiosos que fazem trabalhos com
imigrantes, além da demanda espontânea. 
Inicialmente teremos grupos mistos entre
homens e mulheres, e iremos redefinindo as
dinâmicas de montagem dos grupos de
acordo com as necessidades e propostas
emergentes no contexto em que estaremos
trabalhando. Esperamos que o grupo seja o
espaço de acolhimento, portanto, de trocas,
de aprendizado e de aquisição de
ferramentas que possam dar elementos para
que os imigrantes se sintam acolhidos e
fortalecidos para seguir com as suas vidas.
O trabalho irá acontecer tanto a nível
virtual como presencial, assim que for
possível.

3.2.2 Justificativa e caracterização dos
beneficiários

O projeto de Acolhimento e Montagem de
grupos de conversas dos imigrantes em Juiz
de Fora justifica-se por responder às
demandas concretas de migrantes que
estão vivendo em Juiz de Fora atualmente.

Estar no grupo, onde todos  participam,
portanto, abrindo espaço para trocas e
dividindo o que estamos vivendo e sentindo,
percebendo que muitas dessas histórias são
semelhantes e, ao mesmo tempo, singulares.

Os beneficiários deste projeto serão
diretamente todos os migrantes e refugiados
que queiram participar deste grupo de
conversa, além dos familiares imediatos,
assim como toda a região de Juiz de Fora.
Os recém chegados terão neste grupo um
ponto de referência para chegar e se situar
nessa nova cidade, nova cultura, nova casa. 

3.2.3 Metodologia

O trabalho irá se desenvolver em grupo de
dez pessoas, semanal ou quinzenalmente,
tendo como método de pesquisa a
cartografia social, formulado por Deleuze e
Guattari. O método se baseia não em
formulações ou regras já prontas, mas no
mapeamento da realidade e no
acompanhamento dos movimentos e dos
sujeitos, que estão em constante processo de
produção. Já o método de intervenção
corresponde ao da clínica transdisciplinar.

A perspectiva transdisciplinar é uma
perspectiva da multiplicidade, ou seja, o ato
clínico experimenta o múltiplo, o rizoma, a
diferença a cada instante que se constrói
nesse caminho que se abre o tempo todo. A
clínica transdisciplinar emerge desse lugar
que o coordenador/facilitador/socializador
ocupa, fazendo agenciamentos com outros
campos, definindo conexões e catalisando a
produção do inconsciente, e apostando que
a vida tem esse componente imanente o
tempo todo (Rauter 2015). 



17

Assim, através dos grupos de conversa/fala
com os imigrantes e refugiados, poderemos
juntos tentar desembaraçar as tramas
sociais vividas, não com base em
pressuposições, mas nas falas que os sujeitos
buscam retratar. Devido a pandemia os
migrantes que têm  acesso à internet, serão
convidados a participar de um grupo online.
No entanto, assim que a UFJF retomar as
atividades presenciais, retomaremos os
grupos no Centro de Psicologia Aplicada da
UFJF ou na Casa de São Francisco de Assis.

3.2.4 Relação com a sociedade e impacto
social

As universidades devem contribuir com
respostas concretas, ou seja, com projetos
para ajudar a realidade do mundo ao seu
redor. Problematizar a questão dos
migrantes e refugiados, recebê-los no
Centro de Psicologia Aplicada da UFJF,
iniciar um processo de conversa e escuta em
grupo, definir códigos de funcionamento do
grupo, problematizar a questão da
adaptação, das dores, das incertezas, dos
direitos e deveres, da vida e da sociedade
que vivemos, abre espaço para que a
pessoa perceba a possibilidade de seguir e
que o exercício da cidadania é um direito
de todes.

O recebimento de migrantes e refugiados
traz uma nova questão à cidade que os
acolhe. Dessa forma, é evidente a
necessidade de buscarmos ações que deem
conta dessa outra realidade que se constitui. 

Número de imigrantes encaminhados ao
projeto pelos grupos religiosos -
Percentagem de mulheres imigrantes que
procuram o grupo - Percentagem de
homens que procuram o grupo -
Participação da coordenação nas
reuniões online ou presenciais junto aos
grupos religiosos e outras instituições em
2021 - Número de entrevistas individuais
realizadas - Fazer um questionário follow
up dos participantes.

3.2.5 Integração entre pesquisa e extensão

O projeto pedagógico do curso apoia que
os estudantes exerçam atividades nos
diferentes setores da sociedade civil
fazendo com que consigam contextualizar a
teoria apreendida às diferentes realidades
encontradas. Preza ainda pelo contato com
o manejo grupal,  respeitando-se as
diferenças que emergem nesse tipo de
trabalho. Portanto, a pertinência do projeto
se dá não só pela prática da Psicologia na
vida, mas também pela interface com outros
campos de saber e níveis de atuação,
notadamente o poder jurídico – penal,
direitos humanos, criminologia crítica,
filosofia e política. 

3.2.6 Indicadores de avaliação,
monitoramento e divulgação

 Os indicadores de monitoramento,
avaliação e divulgação serão:
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3.3 PROJETO MEMÓRIA DO SABOR 
PROFA. DRA. JULIANA DE CARVALHO DA COSTA - FACULDADE DE FARMÁCIA
Os saberes adquiridos por meio de estudos
ou no seio familiar devem ser preservados e
passados às gerações seguintes. Assim, com
o intuito de guardarmos as boas memórias
dos saberes e sabores produzidos por um
país e, com isso, preservar sua cultura,
devemos lançar maneiras de documentá-las
por meio de livros, cartilhas e vídeos.

3.3.1 Objetivos do projeto

Em um primeiro momento, compilar receitas
de pratos típicos regionais ou dos países dos
migrantes, buscando compreender sobre a
história familiar e/ou cultural por detrás de
cada receita. Quando possível o retorno das
atividades presenciais, reproduzir os pratos
típicos em laboratórios de aulas práticas,
com o intuito de avaliarmos a possibilidade
de reprodução da receita com ingredientes  
brasileiros, bem como realizar conferência
dos pesos e medidas descritas nas receitas. 

3.3.2 Justificativa e caracterização dos
beneficiários

Aproximar os migrantes de sua cultura e
fazê-los sentirem-se em casa. Além do mais,
apresentar ingredientes da culinária
brasileira que podem servir para o preparo
e adaptação de seus pratos.

3.3.3 Metodologia

Acolher os migrantes e entender sobre sua
cultura e pratos típicos consumidos em seus
países; Explicar sobre os pratos típicos
brasileiros e a nossa cultura; Transcrição de
seus pratos típicos em formato de receitas;
Compilar todas as receitas em livro,
cartilhas e vídeos; Reproduzir as receitas em
laboratórios de aulas práticas para
conferência de medidas e pesos
estabelecidos; 

Ensinar sobre as boas práticas de produção
dos alimentos.

3.3.4 Relação com a sociedade e impacto
social

Ampliar conhecimentos sobre outras culturas,
em especial sobre a culinária de outros
países; Auxiliar a integração laboral de
refugiados que tenham interesse em utilizar o
preparo de pratos típicos como fonte de
renda. 

3.3.5 Integração entre pesquisa e extensão

Realizar trabalho de pesquisa junto aos
migrantes a respeito de suas culturas e
tradições e, por meio de trabalhos
científicos, livros, cartilhas ou vídeos; divulgar
todos os resultados obtidos. Fornecer
treinamento aos migrantes quanto ao
preparo de pratos típicos, com relação a
escolha de ingredientes e boas práticas de
produção. 

3.3.6 Indicadores de avaliação,
monitoramento e divulgação

Escrita do material obtido no formato de
livro ou cartilha e, se possível, preparo de
vídeos. Se possível, realizar uma semana de
divulgação desses pratos típicos junto à
comunidade local.
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3.4 ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO: CLÍNICA DE ADOLESCENTES & A
LIGA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA PSICOSSOCIAL (LAOP) 
PROF DR. ELTON GERALDO GÓIS E PROFA. GRACIELI ELIAS - FACULDADE DE ODONTOLOGIA
A Faculdade de Odontologia da UFJF tem
um Projeto de Extensão Universitária
denominado Clínica de Adolescentes, que
visa o atendimento clínico-odontológico de
adolescentes (10 a 20 anos), baseado na
resolutividade das necessidades de saúde
bucal desse grupo. 

Nesta proposta voltada para refugiados, a
Clínica de Adolescentes atuará em conjunto
com a Liga Acadêmica de Odontologia
Psicossocial (LAOP) que tem suas ações
pautadas nas desigualdades sociais e
iniquidade em saúde, ordenando ações que
possibilitam a produção de saúde de
maneira digna, ética e acessível à
população com dificuldade de acesso ao
serviço de saúde bucal. 

Tem como premissas a escuta ativa, a
humanização e o acolhimento dos
pacientes. As ações da LAOP visam
dispensar atenção primária à população
geral, dividida em grupos específicos que
não contam com a assistência de
profissionais capacitados para a resolução
de seus problemas. 

3.4.1 Objetivo do projeto

A LAOP e a Clínica de Adolescentes
propõem, por meio desse documento, um
projeto de trabalho direto com assistência
aos refugiados, visando promover e manter
a saúde bucal desse grupo e solicitantes da
condição de refugiado. 

3.4.2 Metodologia

Seleção dos Refugiados: O público-alvo
desse trabalho constará de adolescentes
com idades entre 10 e 20 anos, com  

necessidades de saúde bucal não atendidas
e também em estado de equilíbrio (sem
doença bucal), uma vez que a proposta
apresentada é a prevenção (educação),
manutenção e recuperação da saúde. Os
pacientes serão recrutados por uma
coordenação externa - formada para esta
finalidade específica e por dois refugiados
indicados por sua comunidade com anuência
da DRI/UFJF. Esta coordenação será
denominada Coex Odonto - coordenação
externa para atendimento odontológico de
refugiados.

Acolhimento e Triagem Inicial: O contato se
dará entre a Coordenação da Clínica de
Adolescentes e a Coex Odonto. Será
agendado um dia, em horário específico,
para que os refugiados compareçam à
Faculdade de Odontologia, para uma
triagem inicial da sua condição de saúde
bucal. Nessa data, os acadêmicos da LAOP
recepcionarão os pacientes em uma sala
especial, onde haverá a coleta dos dados
pessoais e, por meio de uma conversa de
acolhimento, a história de cada um será
anotada em formulário específico de
controle do setor de Odontologia. Uma
triagem da condição de saúde bucal
também será realizada. Esse primeiro
contato visa, além da aquisição de dados
iniciais dos pacientes, o acolhimento e a
escuta ativa, para conhecer melhor a
realidade de cada pessoa, suas dificuldades,
expectativas, seu contexto de vida, seguindo
as premissas da humanização em saúde.
Pretendemos criar um vínculo de afeto com
os refugiados para que os mesmos se sintam
acolhidos e inseridos nessa nova realidade
de vida. 
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Atendimento Odontológico: Após a triagem
inicial, os professores responsáveis irão
definir os dias e horários para atendimento
dos refugiados nas clínicas da Odontologia,
de acordo com a disponibilidade de vagas
e seguindo os protocolos odontológicos da
Faculdade. Inicialmente, serão realizados
atendimentos odontológicos básicos e
aqueles atendimentos que não puderem ser
realizados nessa clínica (que requerem
tratamentos mais especializados) serão
encaminhados a outros setores específicos
da Faculdade de Odontologia (Exemplos:
clínicas de Endodontia, Prótese, Cirurgia),
seguindo as normas e trâmites habituais do
setor. Esse encaminhamento será realizado
pelos próprios professores coordenadores
da Clínica de Adolescentes, de acordo com
a necessidade apresentada, seguindo um
procedimento de cunho interno. Ao término
dos tratamentos propostos para cada
paciente, os mesmos entrarão em uma lista
de retorno, ou seja, serão novamente
chamados para controles periódicos de
saúde bucal, o que se dará de maneira
automática. 

Instalações da Clínica odontológica da UFJF
 

* O serviço de Pronto Atendimento
oferecido pela Faculdade de Odontologia
estará disponível para quaisquer
intercorrências e necessidades que os
pacientes venham a ter (Consultar horários
e dias específicos em que o serviço é
disponibilizado para a Comunidade). 
** Os acadêmicos disponibilizarão seus
contatos aos pacientes em atendimento, por
meio dos quais, os refugiados poderão se
comunicar com mais facilidade.
*** Os responsáveis por cada Setor (Clínica
de Adolescentes, DRI/UFJF e Coex Odonto)
estarão em contato frequente, caso seja
necessário sanar dúvidas, resolver
problemas e acompanhar a situação dos
refugiados, enquanto em atendimento
odontológico.
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3.5 OPORTUNIDADES DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO PARA REFUGIADOS 
CENTRO REGIONAL DE INOVAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA (CRITT)
A Universidade Federal de Juiz de Fora tem
em seu Centro Regional de Inovação e
Transferência de Tecnologia (Critt) um
espaço de criação de oportunidades de
inovação e empreendedorismo para sua
comunidade acadêmica bem como para a
população da região por meio de parcerias,
ações de extensão tecnológica, etc.
 Por meio desse centro, é possível oferecer
aos refugiados diversas modalidades de
treinamento e introdução ao universo do
empreendedorismo, seja este tradicional ou
de base tecnológica. 

Em seguida a um mapeamento cuidadoso
da população potencialmente incluída neste
projeto, podem-se aferir os tipos de
demanda existentes e, posteriormente,
proceder à fase de acesso dos refugiados
ao atendimento do centro, a fim de melhor
alinhar as necessidades deles aos
programas de inovação e de
empreendedorismo que o Critt oferta.

Através de um programa utilizado com
sucesso pelo Critt, são oferecidas oficinas
de criação moldadas para as demandas
definidas nos estágios precedentes do
processo. A partir daí, os refugiados
poderão receber toda sorte de treinamento,
orientação e capacitação que lhes permita
dar início a uma atuação empresarial na
cidade e região, redundando em criação de
renda e fomento do empreendedorismo e
inovação na cidade, tudo isso com o
ingrediente adicional das trocas
interculturais e de experiências.

Oficina de Ideação e Modelagem de
Negócios; 
Palestras de Sensibilização; 
Speed Lab; 
Treinamentos em Gestão Empresarial
(desde o planejamento até a abertura
do negócio, seguindo legislação e
regulamentos brasileiros sobre o tema).

Dentre as ações a serem ofertadas estão: 

Sede do CRITT/UFJF
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3.6 CONSULTORIA JURÍDICA AOS REFUGIADOS: ORIENTAÇÕES E AUXÍLIO
COLUCCI CONSULTORIA JURÍDICA JÚNIOR - ANNA CLARA MACEDO
A Colucci Consultoria Jurídica Júnior é a
empresa júnior da Faculdade de Direito da
Universidade Federal de Juiz de Fora, que
visa a reduzir riscos jurídicos de
organizações por meio do direito
preventivo. No âmbito social,  mediante a
atuação do Núcleo de Responsabilidade
Social, são promovidas ações em prol da
comunidade por meio de campanhas e de
consultoria jurídica gratuita. 

3.6.1 Objetivos

Nesse viés, a Colucci atuará como a
instituição que presta orientações e auxílio
preventivo no que tange a documentação e
formalização das demandas dos refugiados,
de forma a conscientizar, informar e exigir
das instituições públicas os direitos dessa
população, principalmente na 
 documentação de refúgio, além de auxiliar
na prevenção de abusos trabalhistas.

3.6.2 Justificativa e caracterização dos
beneficiários

A atuação de uma consultoria jurídica aos
refugiados justifica-se mediante a
necessidade de evitar abusos das
autoridades locais, além de promover um
ambiente mais acolhedor a fim de que a
população tenha acesso a meios de se
estabelecer na cidade da melhor maneira
possível. 

3.6.3 Metodologia

Fazer com que a Colucci se torne a
referência para a população refugiada no
sentido de auxílio burocrático. Ademais,
explicitar e disseminar informações
essenciais acerca da jurisdição brasileira no
que tange, principalmente, aos refugiados,
além das principais diferenças entre a 

jurisdição de seu país de origem,
principalmente em casos de divergência
étnico-cultural enfática.

3.6.4 Integração entre pesquisa e extensão

Sistematização dos dados coletados
durante os atendimentos à população
refugiada a fim de que sejam utilizados,
mediante autorização dos indivíduos, para
elaboração de pesquisas e eventos que
incentivem o estudo acerca do direito
internacional e do direito migratório. 

3.6.5 Indicadores de avaliação,
monitoramento e divulgação

Organização de eventos, cartilhas de
orientação e workshops organizados pela
Colucci destinados à população refugiada,
que serviria de auxílio, também, a pesquisas
internas da Faculdade de Direito.
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3.7 EDUCAÇÃO FINANCEIRA PARA REFUGIADOS COM INCLUSÃO SOCIAL E ECONÔMICA
PROF. DR. MARCO AURÉLIO KISTEMANN JR. - DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
Neste projeto pretende-se apresentar as
potencialidades da Educação Financeira,
do Empreendedorismo e dos Investimentos a
curto, a médio e longo prazo a refugiados
na cidade de Juiz de Fora (MG).  Pretende-
se ainda possibilitar aos participantes criar
suas formas de planejamento financeiro e
controle e previsão de gastos e
possibilidades de investimentos. A
metodologia utilizada será a de Estudos de
Caso (Case Studies) e Pesquisa-Ação que
possibilitará a construção de um conceito e
prática de Educação Financeira. O projeto
destina-se à população em condição de
refúgio interessada em problematizar,
discutir e resolver problemas relativos à vida
financeira e à economia doméstica. 

3.7.1 Objetivo Geral

O objetivo geral do projeto é proporcionar
aos participantes conhecer o que é
Educação Financeira, suas vertentes e como
essa educação pode auxiliar o participante
o autoconhecimento financeiro, o estar
atento numa sociedade de consumo rápido
e descarte instantâneo com intensas
campanhas de marketing, bem como
aperfeiçoar e ampliar seus conhecimentos
de planejamento financeiro e tomadas de
decisão no âmbito econômico individual e
em grupo (família). 
Ainda objetiva-se ampliar a Literacia
Financeira dos participantes com a
problematização de Cenários de
Empreendedorismo e Investimentos, de modo
a possibilitar aos participantes vislumbrar
novas modalidades de se planejar
financeiramente para uma vida sustentável.
Pretende-se também com as ações do
projeto empoderar os participantes dando-
lhes conhecimentos e tarefas práticas para
implementar os temas presentes nas
atividades do projeto.

3.7.2 Justificativa e caracterização dos
beneficiários

Proporcionar aos participantes a
importância de ser empreendedor e
conhecedor de investimentos, de modo a se
prevenir para os imprevistos e para uma
aposentadoria segura em termos
financeiros. O projeto embasa-se nas
pesquisas desenvolvidas pelo Grupo
Pesquisa de Ponta (UFJF), liderado pelo
proponente do projeto de extensão em
questão, que vem realizando pesquisas de
iniciação científica e mestrado no Programa
de Mestrado Profissional em Educação
Matemática (UFJF). Objetiva-se utilizar da
abordagem qualitativa de pesquisa para a
produção de dados por meio de entrevistas
semiestruturadas, observação participante,
questionário e produção de narrativas pelos
participantes.

Para promover as ações desse projeto
voltado para a inclusão social e financeira
de refugiados buscar-se-á promover
propostas inclusivas educativas que
fortaleçam a extensão acadêmica voltada
à população em condição de refúgio,
conforme um dos objetivos da Agência da
ONU para Refugiados (ACNUR).

3.7.3 Metodologia do projeto

A metodologia utilizada será a de Estudos
de Caso (Case Studies) que promovam a
reflexão e a construção de caminhos para
usufruir-se de uma vida financeira
equilibrada e sustentável. O estudo de caso
é um instrumento pedagógico que apresenta
um problema mal estruturado, ou seja, é
aquele problema que não tem uma solução
pré-definida, exigindo empenho dos
participantes para identificar o problema,
analisar evidências, desenvolver argumentos
lógicos, avaliar e propor soluções. 
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Utilizaremos também da Pesquisa-Ação
para promover as ações do projeto. Os
participantes do projeto poderão participar
de eventos remotos e híbridos e dinâmicas
que promovam a sua inclusão e
empoderamento social, alfabetização
financeira e autonomia para tomadas de
decisão.

3.7.4 Relação com a sociedade e impacto
social

O principal impacto social do projeto é
promover a inclusão social e autonomia dos
participantes nas ações de planejamento e
consumo, ao possibilitar aos mesmos
refletirem sobre o uso do dinheiro, o
consumo e suas necessidades e as
metodologias de planejar-se
financeiramente, pensando no seu bem-
estar e na sua aposentadoria. Nesse ínterim,
constituir-se como cidadão na atual
sociedade econômica implicar ser um leitor
do cenário econômico para a tomada de
decisões baseadas em conhecimentos
financeiros amparados pela Educação
Financeira.

3.7.5 Integração entre pesquisa e extensão

O projeto encontra-se conectado com as
ações de pesquisa do coordenador do
projeto que lidera e orienta pesquisas de
Educação Financeira para jovens e adultos,
em diversas abordagens como Educação
Financeira Escolar e Planejamento
Doméstico sempre com embasamento dos
vieses da ética, da sustentabilidade e da
cidadania.

3.7.6 Indicadores de avaliação,
monitoramento e divulgação.

 Neste projeto faremos um levantamento
inicial dos participantes com relação a sua
vida financeira, sua história e o mesmo
levantamento ocorrerá ao longo do projeto
para termos indicadores que revelem
mudanças no perfil econômico. Para tal
utilizaremos questionários e entrevistas
semiestruturadas, bem como relatos
(narrativas) dos participantes sobre seu
aprendizado e conhecimentos adquiridos no
projeto.



Resumo das propostas da UFJF
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Diante do exposto, tendo 6 iniciativas já existentes, somada às 7
novas ações elaboradas a partir da expertise dos responsáveis,
propomos tais projetos em resposta às demandas identificadas
junto ao próprio público alvo.
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