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PROJETO DE EXTENSÃO
Acolhida ao Migrante: Diversidade, Responsabilidade e Inclusão.

COORDENAÇÃO
Coordenador: Carla Aparecida Marinho Borba
E-mail do projeto: carla.borba@unisul.br

EQUIPE
Professor participante: Bianca Tonelli
Carla Aparecida Marinho Borba
Paulo Roberto Ferreira
Renata Goulart Fernandes
Solange Piva
Extensionista remunerado (bolsista): Gabriela Santiago Ricardo

OBJETIVOS
Objetivo Geral: auxiliar no processo de inserção social, cultural, laboral e produtiva dos
migrantes internacionais residentes na região de Tubarão, Santa Catarina.
Objetivos Específicos:
- Instrumentalizar o migrante no uso da Língua Portuguesa como Língua de Acolhimento.
- Promover ações de integração social, cultural, artística e desportiva.
- Facilitar o acesso do migrante a informações de cunho social e jurídico.
- Oportunizar o acesso a atendimento de saúde básica e especializada.
- Promover o acesso a meios de geração de renda e emprego.
- Desenvolver estudos e pesquisas na área de migração e refúgio no contexto brasileiro.
- Aproximar as escolas, ONGs, órgãos públicos da região de Tubarão e a Universidade ao
processo de acolhida ao migrante internacional a partir de uma ótica de compreensão da
plataforma de Direitos Humanos no âmbito global e as relações étnico-culturais inerentes.

ÁREA TEMÁTICA
Políticas Públicas e Emancipação Humana

UNIDADE DE ARTICULAÇÃO ACADÊMICA
Ciências Sociais, Direito, Negócios e Serviços

METODOLOGIA
Público alvo: trata-se dos migrantes internacionais e refugiados residentes ou de passagem
na região de Tubarão, Santa Catarina. No que diz respeito ao Programa de Desenvolvimento
Local (PRODEL), estudantes do ensino médio de escolas públicas e privadas da cidade de
Tubarão, Santa Catarina, também se constituirão como público alvo.
Desenvolvimento das atividades do projeto: o projeto se constitui a partir de três núcleos
interventivos, sendo eles o Núcleo Formativo-Inclusivo, o Núcleo de Apoio e Assessoria e o
Núcleo de Estudo e Pesquisa. O conjunto de ações previstas neste núcleos vinculam-se a:
aulas de Língua Portuguesa para população migrante de Tubarão, Içara e região; atividades
de esporte e bem-estar para população migrante; atividades de reflexão e inclusão; reflexão
e integração com os cursos de graduação e pós-graduação da Unisul a partir de dias de
vivências, discussões e dinâmicas; estratégias de inserção do migrante junto área de saúde
da Unisul, com enfoque no atendimento psicossocial; promoção de dias de imersão
linguística e cultural junto à população migrante de Tubarão e região; realização de
capacitações, workshops e oficinas relacionadas à prática empreendedora em parceria com
o Projeto de Extensão Incubadora Social ITCP; apoio aos migrantes na criação e distribuição
de currículos em organizações empregadoras; apoio e orientação na realização de
entrevistas de emprego, além da criação de um Núcleo de Estudo e Pesquisa no enfoque
temático do projeto. e Proposição de Pesquisas
Número de vagas para bolsistas do art. 170 por semestre: 40
Cursos recebidos: TODOS OS CURSOS
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