Projeto: Acolhida ao Migrante – UNISUL Campus Tubarão
Material de apoio ao aluno
- Leitura do Projeto Acolhida ao Migrante
- Refugees in Brazil https://www.youtube.com/watch?v=kzTg1jEJW6U
- A Copa da Salvaçãohttp://oestrangeiro.org/2014/07/15/a-copa-da-salvacao/
- Gana: A lata de lixo do mundo https://www.youtube.com/watch?v=ycliIDxknGE
- Hey, You: O Haiti antes do terremoto
https://www.youtube.com/watch?v=JD1W2z1gJ4I
- Refugiados e Migrantes
http://www.acnur.org/t3/portugues/noticias/noticia/refugiados-e-migrantesperguntas-frequentes/
- Cartilha para Solicitantes de Refúgio no Brasil
file:///D:/Meus%20Documentos/Downloads/Cartilha_para_solicitantes_de_refugio_
no_Brasil_2015%20(1).pdf
–Nova Lei do Migrante no Brasil

http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2015-07/senado-aprova-lei-demigracao-que-reve-legislacao-da-epoca-da-ditadura
http://migramundo.com/veja-12-perguntas-e-respostas-sobre-a-nova-lei-demigracao-que-aguarda-sancao-presidencial/
- Número de refugiados quase no Brasil quase dobra em quatro anos
http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2015/08/1671083-numero-de-refugiadosno-brasil-quase-dobra-em-quatro-anos.shtml
- Milhares de estrangeiros buscam oportunidades no Brasil

http://g1.globo.com/fantastico/videos/t/edicoes/v/milhares-de-estrangeiros-buscamoportunidades-no-brasil/3570062/
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/02/16/politica/1518736071_492585.html

- Declaração Universal dos Direitos Humanos
http://www.dudh.org.br/declaracao/
- A História dos Direitos Humanos
https://www.youtube.com/watch?v=uCnIKEOtbfc
– Declaração Universal da Diversidade Cultural
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001271/127160por.pdf

Questões para a atividade auto avaliação:

1. Analise as assertivas abaixo e com base no Projeto Acolhida ao Migrante
assinale a alternativa incorreta:
a) Migrantes haitianos, ganeses e sírios podem ser assistidos pelo projeto
Acolhida ao Migrante;
b) O Projeto Acolhida ao Migrante tem como um de seus objetivos o de auxiliar
os migrantes internacionais da região de Tubarão em questões de âmbito
jurídico e social;
c) De acordo com o Projeto Acolhida ao Migrante a proteção ao refugiado e ao
migrante é uma questão de Direitos Humanos da qual o Brasil é parte;
d) O projeto Acolhida ao Migrante oferece aos migrantes internacionais da
região de Tubarão aulas de língua portuguesa ministradas pelos próprios
migrantes de forma gratuita;
e) Os bolsistas do artigo 170 tem um papel fundamental no objetivo de inserção
do tema da migração nas escolas e na universidade conformeprevisão do
projeto.
Reposta: Letra D
2. O vídeo Refugees in Brazil,que faz parte de seu material de apoio, apresenta a
questão do refúgio em nosso país. De acordo com o vídeo podemos afirmar
que:
a) Os refugiados fogem do seu país de origem por terem cometido crimes;
b) O Brasil deveria rever sua legislação de modo a impedir a entrada de
pessoas que buscam refúgio no país;
c) Buscar refúgio não é uma questão de escolha, mas sim de necessidade;
d) Perseguição por motivo de religião ou raça não são razões que justificam
o direito de refúgio;
e) O Brasil não é considerado um destino seguro pelos refugiados que
aparecem no vídeo.

Resposta: Letra C
3. Através do vídeo “Gana: A lata de lixo do mundo” pode-se perceber uma
grande distinção na cultura, religião, história e língua no que diz respeito ao
Brasil e a Gana. De acordo com as ideias apresentadas no referido
documentário é correto afirmar que:
a) Os países desenvolvidos possuem o direto de enviar resíduos de materiais
eletrônicos para países subdesenvolvidos devido a vasta área inutilizada
nestes países, esta prática é protegida pelo Direito internacional.
b) Gana está localizada na costa leste da África, sendo cercado pela Costa do
Marfim e Togo.
c) A maior parte da economia de Gana ainda é baseada em agricultura de
subsistência, que atualmente enfrenta uma grande crise, devido ao êxodo
rural, e a falta de emprego no perímetro urbano, resultando na grande
migração.
d) Gana foi colonizada pela França, os quais extraíram a maioria das riquezas
naturais do país. A grande evidência da colonização Francesa é o fato de que
a língua oficial de Gana é o Francês.
e) Gana foi o último país do continente africano a conquistar a sua
independência devido a sua extrema dependência do país colonizador
(Inglaterra)
Resposta: Letra C
4. A migração ganesa é uma realidade no Brasil especialmente a partir do ano de
2014. Levando-se em consideração esse dado e os aspectos apresentados
pelo o artigo “A copa da salvação”, publicado no site O Estrangeiro e que se
encontra em seu material complementar, não é correto afirmar que:
a) Os ganeses que chegaram ao país migraram para o Brasil por motivos de
ordem econômica e religiosa;
b) A região sul de Santa Catarina é um dos destinos para os quais migraram
os ganeses que vieram para o Brasil em 2014;
c) O governo brasileiro compreende o refúgio como instrumento
democrático de proteção do cidadão de outro país que se sinta
perseguido ou que tenha seus direitos violados;
d) O título da reportagem relaciona o aumento de solicitações de refúgio no
Brasil com a Copa do Mundo de 2014, o que é um equívoco.
e) O Comitê Nacional dos Refugiados (CONARE) é um órgão governamental
responsável pela análise das solicitações de refúgio feitas pelos cidadãos
ganeses.
Resposta: Letra D

5. No documentário "Ei, you!", disponível nos materiais de apoio do projeto,
pode-se perceber que a cultura haitiana se distingue em muito da brasileira.
Em um dado momento do vídeo, inclusive, é apresentada a figura do
"restavek", algo inimaginável em nossa sociedade nacional. Diante da forma
com que a sociedade haitiana trata esta figura, a do "restavek", e diante do
conteúdo estudado sobre os Direitos Humanos, podemos afirmar que:
a) O povo haitiano é um povo mau por natureza, posto que possui preceitos
morais que não condizem com os princípios universais dos Direitos
Humanos.
b) O povo haitiano constitui uma cultura divergente da brasileira e, sob
alguns aspectos, algumas de suas práticas culturais são contrárias aos
princípios gerais dos Direitos Humanos, entretanto, tais questões não o
fazem um povo bom ou mau, mas sim um povo cuja cultura deve ser,
acima de tudo, compreendida e respeitada antes de qualquer mobilização
para revisão de suas práticas.
c) O "restavek", em virtude do papel que exerce na sociedade haitiana,
merece ser tratado da forma como é tratado pelo povo haitiano.
d) Os Direitos Humanos constituem aquilo que temos de mais importante no
tocante à proteção da vida humana, entretanto, os mesmos não devem se
aplicar aos "restaveks".
e) Infelizmente, para que uns possam ter seus direitos e deveres garantidos,
alguns outros devem ter seus direitos e deveres subjugados. Mesmo não
sendo algo completamente bom do ponto de vista moral, é a melhor
alternativa dentre as possibilidades.
Resposta: Letra B
6. De acordo com a publicação do ACNUR ‘Migrantes e Refugiados: Perguntas
Frequentes’ é correto afirmar que:
a) Migrante e Refugiado podem ser entendidos como sinônimos;
b) A Convenção de 1951 e o Protocolo de 1967 são instrumentos legais globais
de proteção do refugiado;
c) Não existem instrumentos legais regionais de proteção do refugiado;
d) Migrantes internacionais não são protegidos por instrumentos legais de
alcance global;
e) Apesar das normais globais de proteção do refugiado é permitido ao país de
acolhida enviar o refugiado de volta ao seu país de origem.
Resposta: Letra C

7. Refugiados possuem direitos em território nacional brasileiro que
sãooriundos dos compromissos firmados pelo Brasil internacionalmente. De
acordo com a legislação em vigor são direitos dos refugiados em solo
brasileiro todos os itens abaixo, exceto:
a) Direito a carteira de trabalho com as mesmas prerrogativas que um
cidadão brasileiro.
b) Direito de freqüentar escolas públicas de ensino fundamental e médio,
bem como programas públicos de capacitação profissional.
c) Direito ao atendimento médico em hospitais e postos de saúde da rede
pública.
d) Direito a praticar sua religião desde que seja de base cristã.
e) Direito a não ser discriminado seja pela cor da pele, por sua condição
social, por ser criança ou ser mulher.
Resposta: Letra D
8. Está em tramitação no Congresso Nacional Brasileiro, a nova Lei de Migração,
que irá suplantar o Estatuto do Estrangeiro, de 1980. Essa nova lei é mais
atual e condizente com as necessidades da proteção internacional dos
Direitos Humanos. Neste sentido, assinale a alternativa incorreta:
a) A nova Lei de Migração estabelece normas para a proteção do migrante
no Brasil
b) Os imigrantes, segundo essa nova Lei, terão condições de igualdade com
os nacionais, no entanto a liberdade de transito no território nacional é
controlada.
c) A lei prevê aos imigrantes direito à vida, à liberdade, a igualdade, a
segurança e a propriedade, além de garantir os direitos e liberdades civis,
sociais, culturais e econômicos, bem como o direito à liberdade de
circulação no território nacional.
d) A nova Lei também se preocupou com a prevenção da xenofobia ou
qualquer outra forma de discriminação para a admissibilidade no
território nacional.
e) A partir dessa Lei, as pessoas de outros países que residem ou venham a
residir no Brasil serão tratadas como migrantes, e não mais estrangeiros –
termo utilizado na ditadura militar.
Resposta B
9) Ainda sobre a nova Lei de Migração, assinale a alternativa incorreta.
a) A Lei busca promover ao migrante uma entrada regular no país e
regularização documental

b) A Lei oferece proteção integral e defesa das crianças e adolescentes dos
migrantes.
c) Os migrantes terão acesso integral aos serviços, programas e benefícios
sociais e assistência jurídica integral.
d) Segundo a Lei os migrantes terão acesso livre e igualitário a trabalho,
moradia, educação, serviço bancário e seguridade especial.
e) A Lei prevê, por fim, que os migrantes sejam tratados com mais vantagens
e direitos que os nacionais – o que é considerado um avanço em relação à Lei
do Estrangeiro de 1980.
Resposta e
10) O número de refugiados no Brasil teve um crescimento significativo nos últimos
anos, passando de 4.218 em 2011, para 8.400 em agosto de 2015. Com relação a
refugiados e outros migrantes no país, assinale a alternativa correta.
A) Os dados estatísticos demonstram que a faixa etária dos refugiados no Brasil
concentra-se entre 40 e 60 anos, com predominância de mulheres.
B) A origem dos refugiados no Brasil limita-se a países africanos, como Angola e
Congo.
C) Os haitianos que vivem no Brasil recebem residência permanente por motivos
humanitários, e não entram como refugiados.
D) Os motivos de pedidos de refúgio no Brasil são exclusivamente de perseguição
política e religiosa.
E) Como o Brasil ainda apresenta um número de refugiados pequeno em termos
absolutos, o país não está tomando medidas para receber os refugiados ou para
agilizar a tramitação de pedidos de refúgio.
Resposta: Letra C
11) Sobre a Nova Lei de Migração, assinale a alternativa que indica o motivo pelo
qual o Brasil vai na contramão do mundo sobre esse tema:
a) As Nações desenvolvidas, diante da atual crise humanitária, facilitam a entrada de
estrangeiros nos seus territórios.
b) A nova Lei de Migração brasileira dá mais direitos ao imigrantes do que aos
nacionais.
c) Com a nova Lei de Migração, o Brasil terão que adaptar as leis da constituição às
culturas dos refugiados.

d) A nova Lei de Migração se adéqua às necessidades humanitárias dos estrangeiros
que passam por problemas graves nos seus países, diferentemente das práticas nos
EUA e na Europa.
e) O terrorismo é facilitado pela nova lei de Migração.
Resposta D)
Tubarão, 19 de março de 2018.

