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APRESENTAÇÃO
Da Cátedra Sérgio Vieira de Mello - UNICAMP

A implementação da CSVM-UNICAMP efetivou-se em março de 2019, segundo
deliberação do Conselho Universitário (CONSU-A-004/2019) que aprovou a criação da
Diretoria Executiva de Direitos Humanos, em cujo organograma se insere a Cátedra. Em
junho foi constituída a Comissão Assessora da Cátedra Sérgio Vieira de Mello -
UNICAMP que conta com ampla representação de docentes, pesquisadores,
representantes de pró-reitorias, órgãos administrativos da UNICAMP, representantes da
Prefeitura de Campinas e da Agência Metropolitana de Campinas. Presidida pela Dra.
Ana Carolina de Moura Delfim Maciel a CSVM-UNICAMP conta com os seguintes
membros:

I- 02 (dois) docentes representantes de cada área do conhecimento dos cursos de graduação e pós da UNICAMP,
sendo um titular e outro suplente:

EX
AT

AS

TITULAR Reitor Prof. Dr. MARCELO KNOBEL (INSTITUTO DE FÍSICA) 
marcelo.knobel@reitoria.unicamp.br
SUPLENTE Prof. Dr. PAULO RUFFINO (IMECC)
ruffino@ime.unicamp.br

AR
TE

S

TITULAR Profa. Dra. ELENA BRUGIONI (IEL)    
elena.brugioni@reitoria.unicamp.br
SUPLENTE Profa. Dra. SYLVIA FUREGATTI (IA)           
syfuregatti@gmail.com

HU
M

AN
ID

AD
ES Profa. Dra. ISADORA LINS FRANÇA (IFCH)                    

isa.linsf@gmail.com
Profa. Dra. ANA CECÍLIA COSSI BIZON (IEL)                           
ceciliabizon@gmail.com

1

http://reitoria.unicamp.br
http://ime.unicamp.br
http://reitoria.unicamp.br
http://gmail.com
http://gmail.com
http://gmail.com
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BI
OL

ÓG
ICA

S Prof. Dr. PAULO DALGALARRONDO (FCM)
pdalga@unicamp.br
Profa. Dra. ELISABETH BILSLAND (IB)
bilsland@unicamp.br

TE
CN

OL
ÓG

ICA
S TITULAR Prof. Dr. LEONARDO ABDALA ELIAS (FEEC)             

leonardo.elias@ceb.unicamp.br
SUPLENTE Prof. Dr. ANDRÉ LEON GRADVOHL (FT) 
gradvohl@ft.unicamp.br

II – 02 (dois) representantes dos Colégios Técnicos da Unicamp, sendo um titular e outro suplente:

CO
L. T

ÉC
NI

CO
S TITULAR Profa. ROSMARI RIBEIRO (COTIL)                   

rarib@cotil.unicamp.br
SUPLENTE Sra. NEILA PELLEGRINA BENZE NUCCI 
(COTUCA)  neila@cotuca.unicamp.br

III – 02 (dois) representantes da carreira de Pesquisador da Unicamp, sendo um titular e outro suplente:

PE
SQ

UI
SA TITULAR Dra. ANA CAROLINA DE MOURA DELFIM MACIEL 

ana.maciel@reitoria.unicamp.br
SUPLENTE Dra. SABINE RIGHETTI                                           
sabinejor@gmail.com

IV - 01 (um) representante da Pró-Reitoria de Graduação:

GR
AD

UA
ÇÃ

O

Prof. Dr. EDVALDO SABADINI                           
edvaldo.sabadini@reitoria.unicamp.br

IV - 01 (um) representante da Pós-Graduação:

PÓ
S-G

RA
DU

AÇ
ÃO

Prof. Dra. SANDRA MARIA CARMELLO GUERREIRO.      
sandra.guerreiro@reitoria.unicamp.br

http://unicamp.br
http://unicamp.br
http://ceb.unicamp.br
http://ft.unicamp.br
http://cotil.unicamp.br
http://cotuca.unicamp.br
http://reitoria.unicamp.br
http://gmail.com
http://reitoria.unicamp.br
http://reitoria.unicamp.br


SA
E Profa Dra. HELENA ALTMANN                                        

helena@sae.unicamp.br

VII - 01 (um) representante da DAC:

DA
C Sr. ADAUTO BEZERRA DELGADO FILHO                                                            

adauto@unicamp.br

VIII - 01 (um) representante da Secretaria de Vivência da Unicamp:

SE
C. 

VIV
ÊN

CI
A

carmenf@unicamp.br

IX - 01 (um) membro da Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura de Campinas:

PR
EF

EIT
UR

A Sr. FÁBIO HENRIQUE FEDRIZZI CUSTÓDIO 
(Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Cidadania - PMC)   
fabio.custodio@campinas.sp.gov.br

X - 01 (um) membro da Agência Metropolitana de Campinas (Agemcamp):

AG
EM

CA
M

P

XI – 02 (dois) representantes discentes, sendo um da graduação e outro da pós-graduação:

DI
SC

EN
TE

S Graduação: Sr. JONATHAN LIBANZA BIANGALA (aluno refugiado cursando Medicina) 
jonathanbiangala@gmail.com
Pós-graduação: Sr. ALEX ANDRÉ VARGEM (doutorando IFCH) 
alex.csp2@gmail.com
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Sra. CARMEN EDITH FEITOSA

Sra. VERA RODRIGUES 
vlrsilva@sp.gov.br

VI – 01 (um) representante do SAE:

http://sae.unicamp.br
http://unicamp.br
http://gmail.com
http://campinas.sp.gov.br
http://gmail.com
http://gmail.com
http://sp.gov.br
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1 DOS CURSOS DA IES
Apresentação da  Cátedra Sérgio Vieira de Mello - UNICAMP

De acordo com o Catálogo de Cursos de Graduação da UNICAMP – 2020,
contamos com 66 cursos de graduação distribuídos em 24 unidades de ensino e
pesquisa, a saber:

• Administração de Empresas
• Administração Pública 
• Arquitetura e Urbanismo
• Artes Cênicas
• Artes Visuais
• Ciência da Computação
• Ciências Biológicas
• Ciências do Esporte
• Ciências Econômicas
• Ciências Sociais
• Comunicação Social-Midialogia
• Dança
• Educação Física
• Enfermagem
• Engenharia Agrícola
• Engenharia Ambiental
• Engenharia Civil
• Engenharia de Alimentos
• Engenharia de Computação
• Engenharia de Controle e Automação
• Engenharia de Manufatura
• Engenharia de Produção
• Engenharia de Telecomunicações
• Engenharia de Transportes
• Engenharia Elétrica
• Engenharia Física
• Engenharia Mecânica
• Engenharia Química
• Estatística
• Estudos Literários

• Farmácia
• Filosofia
• Física —Licenciatura
• Física: Médica e Biomédica
• Fonoaudiologia
• Geografia
• História
• Letras
• Licenciatura integrada em Química/Física
• Linguística
• Matemática —Licenciatura
• Matemática Aplicada e Computacional
• Matemática/Física/Matemática Aplicada e 

Computacional
• Medicina
• Música (Composição e Licenciatura)
• Música Erudita (flauta, percussão, piano, 

trombone, violoncelo) 
• Música Popular (contrabaixo, guitarra, piano, 

saxofone, voz) 
• Nutrição
• Odontologia
• Pedagogia
• Química
• Química Tecnológica
• Sistemas de Informação 
• Curso Superior em tecnologia em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas 
• Curso superior em tecnologia em Construção 

de Edifícios 
• Curso superior em tecnologia em 

Saneamento Ambiental 
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A UNICAMP conta com 174 cursos de pós-graduação (seja em mestrado e/ou
doutorado) distribuídos em 24 unidades de ensino e pesquisa, bem como nos 21
Centros e Núcleos Interdisciplinares integrantes do sistema COCEN (Coordenadoria
dos Centros e Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa):

Faculdade de Ciências Aplicadas: Ciências da Nutrição e do Esporte e Metabolismo (mestrado e
doutorado); Ciências Humanas e Sociais Aplicadas (mestrado); Engenharia de Produção e
Manufatura (mestrado)

Faculdade de Ciências Médicas: Ciências da Cirurgia (mestrado e doutorado); Ciências Médicas.
(mestrado e doutorado); Clínica Médica (mestrado e doutorado); Farmacologia (mestrado e
doutorado); Fisiopatologia Médica (mestrado e doutorado); Gerontologia (mestrado e doutorado);
Mestrado Profissional em Assistência ao Paciente Oncológico: Mestrado Profissional em
Hemoterapia; Mestrado Profissional em Saúde Coletiva: Políticas e Gestão em Saúde; Saúde
Coletiva (mestrado e doutorado); Saúde da Criança e do Adolescente (mestrado e doutorado);
Saúde, Interdisciplinaridade e Reabilitação (mestrado e doutorado); Tocoginecologia; Residência
Médica (especialização); Programa de Aprimoramento Profissional (especialização).

Faculdade de Educação: Educação (mestrado e doutorado); Especialização em Ensino de Ciências
e Matemática.

Faculdade de Engenharia de Alimentos: Alimentos e Nutrição (mestrado e doutorado); Bioenergia
(doutorado); Ciências de Alimentos (mestrado e doutorado); Engenharia de Alimentos (mestrado
e doutorado); Tecnologia de Alimentos (mestrado e doutorado).

Faculdade de Engenharia Agrícola: Engenharia Agrícola (mestrado e doutorado).

Faculdade de Engenharia Civil: Arquitetura, Tecnologia e Cidade (mestrado e doutorado);
Engenharia Civil (mestrado e doutorado).

Faculdade de Engenharia Elétrica: Engenharia Elétrica (mestrado e doutorado).

APRESENTAÇÃO
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Faculdade de Engenharia 
Agrícola:



Faculdade de Educação Física: Educação Física (mestrado e doutorado).

Faculdade de Engenharia Mecânica: Engenharia Mecânica (mestrado e doutorado);
Área interdisciplinar de Planejamento de Sistemas Energéticos (mestrado e doutorado).

Faculdade de Enfermagem: Enfermagem (mestrado e doutorado).

Faculdade de Engenharia Química: Engenharia Química (mestrado e doutorado)

Faculdade de Odontologia: Biologia Buco-Dental (mestrado e doutorado); Clínica Odontológica
(mestrado e doutorado); Estomatopatologia (mestrado e doutorado); Materiais Dentários (mestrado
e doutorado); Mestrado Profissional em Odontologia em Saúde Coletiva; Odontologia (mestrado e
doutorado); Radiologia Odontológica (mestrado e doutorado).

Faculdade de Tecnologia: Tecnologia (mestrado e doutorado)

Instituto de Artes: Artes da Cena (mestrado e doutorado); Artes Visuais (mestrado e doutorado);
Multimeios (mestrado e doutorado); Música (mestrado e doutorado)

Instituto de Biologia: Biociências e Tecnologia de Produtos Bioativos (mestrado e doutorado);
Biologia Animal (mestrado e doutorado): Biologia Celular e Estrutural (mestrado e doutorado);
Biologia Funcional e Molecular (mestrado e doutorado); Biologia Vegetal (mestrado e doutorado);
Ecologia (mestrado e doutorado); Genética e Biologia Molecular (mestrado e doutorado)

Instituto de Computação: Ciência da Computação (mestrado e doutorado)

Instituto de Economia: Desenvolvimento Econômico (mestrado e doutorado); Economia (mestrado
e doutorado); Especialização em Economia do Trabalho e Sindicalismo

Instituto de Estudos da Linguagem: Divulgação Científica e Cultural (mestrado); Linguística
(mestrado e doutorado); Linguística Aplicada (mestrado e doutorado); Teoria e História Literária
(mestrado e doutorado)

APRESENTAÇÃO
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Instituto de Filosofia e Ciências Humanas: Antropologia Social (mestrado e doutorado); Ciência
Política (mestrado e doutorado); Ciências Sociais (doutorado); Demografia (mestrado e
doutorado); Mestrado Profissional em Ensino de História; Filosofia (mestrado e doutorado);
História (mestrado e doutorado); Interdisciplinar em Ambiente e Sociedade (doutorado); Relações
Internacionais (mestrado e doutorado em conjunto com a PUCSP e UNESP); Sociologia (mestrado
e doutorado)

Instituto de Física Gleb Wataghin: Física (mestrado e doutorado); Ensino de Ciências e Matemática
(mestrado e doutorado)

Instituto de Geociências: Ensino e História de Ciências da Terra (mestrado e doutorado);
Especialização em Jornalismo Científico; Geociências (mestrado e doutorado); Geografia
(mestrado e doutorado); Política Científica e Tecnológica (mestrado e doutorado)

Instituto de Matemática, Estatística e da Computação Científica: Estatística (mestrado e
doutorado); Matemática (mestrado e doutorado): Matemática Aplicada (mestrado e doutorado);
Mestrado Profissional em Matemática Aplicada e Computacional; Mestrado Profissional em
Matemática em Rede Nacional

Instituto de Química: Química (mestrado e doutorado)

Faculdade de Engenharia Mecânica e Instituto de Geociências: Ciências e Engenharia de Petróleo

Com mais de 19 mil produções científicas em 2018, a UNICAMP está entre as
três melhores universidades da América Latina segundo ranking Times Higher
Education (THE) e é a segunda melhor universidade do Brasil no Ranking das
Universidades do Brasil (RUF) 2019.

APRESENTAÇÃO
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AÇÕES EM ANDAMENTO
Descrição Detalhada

A UNICAMP conta com políticas de ingresso facilitado para refugiados que
podem solicitar vaga, fazer revalidação de diploma e/ou requerer o
reconhecimento de diploma.

2
2.1 Ingresso de Alunos Refugiados e Ensino

Descrição detalhada das atividades em andamento

Detentores do status de Refugiados concedido pelo CONARE podem solicitar uma vaga na
UNICAMP, porém não são aceitos alunos que tenham cursado o Ensino Médio no Brasil.
• Normas:https://www.dac.unicamp.br/portal/estude-na-unicamp/vaga-para-refugiados

Solicitação de vaga

Trata-se do reconhecimento e equivalência de diploma de ensino superior emitido por
instituições estrangeiras

• Trâmites: o proponente se inscreve, a Unidade de Ensino responsável nomeia uma
Comissão para analisar a solicitação que, em seguida, deverá ser encaminhada para a
Congregação da Unidade.

• Modalidades de revalidação: Equivalência integral; Equivalência Parcial ou Não
equivalência.

Diplomas de cursos de Pós-Graduação, emitidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino
superior, podem ser declarados equivalentes aos títulos constantes no Brasil.
• Trâmites e Modalidades de revalidação: Primeiramente, o proponente se inscreve na DAC. Em

seguida, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação envia a documentação à Unidade, que nomeia uma Comissão de
Avaliação, que, após análise, encaminhará o caso para a aprovação da Congregação e Comissão de Pós-
graduação da Unidade, seguindo, por fim, à Comissão Central de Pós-graduação.

10 | Descrição detalhada das atividades em andamento

Reconhecimento de Diploma (Pós-Graduação)

Revalidação de Diploma (Graduação)

https://www.dac.unicamp.br/portal/estude-na-unicamp/vaga-para-refugiados
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AÇÕES EM ANDAMENTO
Descrição Detalhada

No ano corrente foram acatados na UNICAMP 8 pedidos de ingresso
sob a condição de refugiado:

Graduação em Enfermagem (FENF)

Graduação em Eng. da Produção (FCA)

Graduação em Administração (FCA)

Graduação em Letras (IEL)

Mestrado em Química (IQ)

Graduação em Eng. Civil (FEC)

Síria

Cuba

Síria / Palestina

Síria

Egito

Líbia / Palestina

Angola

R. D. Congo

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2020

2020

InícioCurso de IngressoPaís de Origem do Aluno

No segundo semestre de 2019 está sendo ministrada na UNICAMP a disciplina
(AM076) “Estágio Humanitário”.

• Professor Responsável: Antônio Carlos Amorim
• Nível da disciplina: Graduação

No primeiro semestre de 2020 será ministrada a disciplina Seminários
Avançados (DE629) “Testemunhos, memórias e silenciamentos. O
Documentário audiovisual como narrativa de refugiados” no Programa de Pós-
Graduação em Multimeios – UNICAMP.

• Professora responsável: Ana Carolina de Moura Delfim Maciel
• Nível da disciplina: Metrado e Doutorado

Graduação em Eng. Civil (FEC)

Graduação em Letras (IEL)



2.2 Experiências no âmbito da Pesquisa
Descrição detalhada das atividades em andamento

No que tange à pesquisa acadêmica, a Universidade Estadual de Campinas vem
promovendo e difundindo a temática do refúgio através de Centros de pesquisa tais
como:

• CEMI (Centro de Estudos em Migrações Internacionais) vinculado ao IFCH
(Instituto de Filosofia e Ciências Humanas);

• NEPO (Núcleo de Estudos sobre a População) do sistema COCEN.
• Além disso é crescente o número de pesquisas acadêmicas monografias, teses e

dissertações, dedicadas ao tema em outros centros e núcleos.

Compartilhamos nas páginas a seguir dados sobre pesquisadores, e suas
respectivas linhas de pesquisas em andamento nos Centros anteriormente
mencionados.

AÇÕES EM ANDAMENTO
Descrição Detalhada
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O CEMI divide suas pesquisas do tema em dois grupos:

• Linha de pesquisa de Desloca(migra)mentos
• Linhas de pesquisa de Fronteiras e crises

Centro de Estudos em Migrações Internacionais (CEMI) - IFCH / UNICAMP

Linha de pesquisa de Desloca(migra)mentos (CEMI)

Pesquisadores Cargo do Pesquisador Área de pesquisa Projeto em andamento Financiamento

Bela Feldman

Professora colaboradora 
- Programa de Pós-

Graduação em 
Antropologia Social 

Unicamp

Deslocamentos forçados, 
fluxos globais, legislações 

migratórias e refúgio -
Brasil e América Latina

Desloca(migra)mentos
Produtividade 

de Pesquisa 1A 
CNPq

Cristiano 
Sobroza

Monteiro 
Doutorando - PPGAS / 

Unicamp
Fluxos migratórios e 

trabalho
Migrações externas: o 

caso dos senegaleses no 
sul do Brasil

FAPESP

Rafaela 
Etechebere

Doutoranda - PPGAS / 
Unicamp

Refugiados e migrantes 
no Brasil

Refugiados e 
restaurantes em São 

Paulo
CNPq

Igor Renó
Machado

Professor - PPGAS / 
UFSCar

Refugiados e migrantes 
no Brasil

Antropologia dos 
refugiados em São Paulo: 

relacionalidades e 
diferença

Produtividade 
2 CNPq 

Simone 
Frangella

Pesquisadora - ICS / 
Universidade de Lisboa

Refugiados e migrantes 
em Lisboa Bairro Jamaica em Lisboa

Fundação 
Ciência e 

Tecnologia

AÇÕES EM ANDAMENTO
Descrição Detalhada



Linha de pesquisa de Fronteiras e crises  (CEMI)
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AÇÕES EM ANDAMENTO
Descrição Detalhada

Pesquisadores Cargo do Pesquisador Área de pesquisa Projeto em andamento Financiamento

Omar Ribeiro 
Thomaz

Professor Livre-docente -
PPGAS e PPGH / Unicamp

Deslocamentos forçados 
e refúgio Antropologia da fuga -

Andrea Peres Professora - UFRr Deslocamentos forçados 
e refúgio Diferença em contextos plurais FAPESP

Daniel de Lucca Professor - Unilab Deslocamento forçados 
e refúgio

Refúgio timorense em Moçambique: memórias da 
formação -

Héctor Guerra Professor - UFPr Deslocamentos forçados  
e refúgio

Memórias de marginais, inimigos e improdutivos: 
Alteridade e violência política no processo de 

construção nacional em Moçambique.
-

Sebastião 
Nascimento

Pesquisador - University of 
Flensburg

Deslocamentos forçados  
e refúgio A “crise migratória” na Europa -

Gábor Basch Pesquisador - CEMI Deslocamento forçado e 
refúgio Zimbábue: pós-socialismo, crise e refúgio -

Rodrigo Bulamah Pós-doc - Unifesp Diáspora, migração e 
catástrofe

Paisagens de carbono: afetos, energia e 
materialidades no Caribe FAPESP

Local Indicators of Climate Change Impacts LICCI

Ana Elisa Bersani Doutoranda - PPGAS / 
Unicamp

Diáspora, migração e 
catástrofe

Saúde, raça e migração: A experiência do 
sofrimento e o “mal-estar” na metrópole 

paulistana
CNPq

Ana Maria 
Raietparvar Doutoranda - PPGA / UFF Deslocamentos forçados 

e refúgio Refugiados iranianos na Alemanha DAAD

Denise Monzani Mestranda - PPGAS / 
Unicamp

Refugiados palestinos -
Oriente Médio Arqueologia e refúgio na Palestina FAEPEX

Denise Monzani Mestranda - PPGAS / 
Unicamp

Refugiados palestinos -
Oriente Médio Arqueologia e refúgio na Palestina FAEPEX

Diego Bertazzoli Mestrando - PPGAS / 
Unicamp

Deslocamentos forçados 
e refúgio

Más allá del perejil: haitianos na fronteira da 
República Dominicana com o Haiti CAPES

Felipe Bastos Doutorando - PPGH / 
Unicamp

Deslocamentos forçados 
e refúgio

Moçambique, “a Fonte dos Wamakonde”: 
associações e mobilizações políticas de exilados 

moçambicanos no Tanganyika (1922 - 1972)
FAPESP

João de Regina Mestrando - PPGAS / 
Unicamp

Deslocamentos forçados 
e refúgio

Campos de trabalho e reeducação em 
Moçambique -



O NEPO, por sua vez, não divide seus projetos por linha de pesquisa, tendo assim
os autores um trabalho mais diversificado sobre o tema migração:

NEPO (Núcleo de Estudos sobre a População) COCEN/ UNICAMP

Pesquisas NEPO 
Coordenadores Nome do Projeto de Pesquisa Objetivo do Projeto Financiamento

Rosana 
Baeninger

Observatório das migrações em 
São Paulo

Conhecer e analisar as transformações nos processos 
migratórios nacionais e nas migrações internacionais 

para, de e no Estado de São Paulo
FAPESP / CNPq

José Marcos Pinto 
da Cunha

Espaços migratórios e a 
problemática ambiental no 

Mercosul – IRD

Entendimento das novas modalidades migratórias e 
suas implicações territoriais no âmbito regional do 

Mercosul
CNPq

Rosana 
Baeninger

Dinâmica Regional Paulista: 
Migração Mercado de Trabalho e 

reestruturação urbana – fase II

Elaboração de indicadores para as políticas públicas, 
bem como de um mapa sobre a dinâmica socioespacial

hoje prevalecente no Estado de São Paulo
CNPq

José Marcos Pinto 
da Cunha

Trajetórias Urbanas: Mobilidade 
espacial, ciclo de vida familiar e 
vulnerabilidade social na região 

metropolitana de Campinas
Não Disponível CNPq

Rosana 
Baeninger

Condições de Vida da população 
refugiada no Brasil

Conhecer a população em situação de refúgio no Brasil, 
a partir de suas características demográficas (sexo,idade, 

composição familiar, trajetória migratória, ocupação, 
condições de moradia, rendimento), bem como o 

acesso às políticas sociais

SDH/PR

Maria Teresa 
Sales M. Soares

Segunda Geração de Imigrantes 
brasileiros em Massachuts

Projeto realizado no período de Visiting Scholar no 
David Rockefeller Center for Latin American Studies na 

Harvard University.
Harvard 

University

Neide Lopes 
Patarra

Dinâmica demográfica, 
fronteiras e integração 

econômica

Analisar os movimentos migratórios internacionais nas 
fronteiras com os paises do Mercosul (Argentina, 

Uruguai, Paraguai), dos anos 70 aos 90
CNPq

Maria Teresa 
Sales M. Soares

Redes Sociais nas migrações 
internacionais: Os migrantes 

brasileiros para os Estados
Unidos e Japão

Analisar as redes sociais constituídas ao longo do 
processo migratório de brasileiros, que se destinaram 

aos Estados Unidos e ao Japão nas duas ultimas 
décadas

FAPESP

AÇÕES EM ANDAMENTO
Descrição Detalhada
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Contamos igualmente com pesquisadores e docentes, lotados em unidades de ensino e
pesquisa da UNICAMP, que desenvolvem outras pesquisas sobre a temática do refúgio.

Outros Projetos de Pesquisa na UNICAMP

Outras pesquisas realizadas na UNICAMP

Coordenadores Nome do Projeto de Pesquisa Objetivo do Projeto Núcleo Vinculado

Isadora Lins França
"Refugiados LGBTI" e 

democracias sexuais: categorias 
e deslocamentos

Explorar a recente emergência da categoria "refugiados 
LGBTI" no contexto internacional de direitos IFCH / PAGU / CEMI

Isadora Lins França "Refugiados LGBTI”: categorias, 
sujeitos e agenciamentos

Trabalhar sobre esses dois vetores, a partir da revisão da 
literatura sobre o tema nas Ciências Sociais e áreas afins IFCH / PAGU / CEMI

Denize Ramos 
Ferreira & Helenice

Nakamura 

“Os ossos doem ao partir: 
Cultura, identidade e 

adoecimento de haitianos no 
interior do Estado de São Paulo 

(2010-2016)”

Investigar o migrante indocumentado, através da 
metodologia de Historia Oral, a fim de produzirmos o 

registro de narrativas que são importantes construções 
da memoria individual e coletiva de uma parte do 

grupo haitiano que migrou para as cidades de 
Americana e Santa Barbara D’Oeste, no interior do 

Estado de São Paulo

Programa de 
Doutorado da FCM

2.3No que tange à extensão, as ações da Unicamp são variadas e buscam atender
toda comunidade acadêmica, bem como a sociedade, em termos mais amplos. Nosso
objetivo reside em articular, fomentar e promover a temática do refúgio. Nesse âmbito
foram feitas e/ou estão em andamento ações de apoio e permanência, ações culturais
e esportivas.

Oferecidos pelo Instituto de Estudos da Linguagem (IEL) em parceria com o
Centro de Ensino de Línguas (CEL).

Curso de português para alunos estrangeiros

AÇÕES EM ANDAMENTO
Descrição Detalhada
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Experiências no âmbito da Extensão
Descrição detalhada das atividades em andamento



Há dois anos (2018 e 2019) organizamos atividades na Unicamp
homenagem ao “Dia Mundial do Refugiado” e que envolvem: exibições de
filmes, exposição fotográfica, debates, lançamentos de livros, comercialização de
produtos, rodas de conversa com a presença de convidados refugiados e
gastronomia.

Dia Mundial do Refugiado (UNICAMP) 

O Centro de Estudos de Migrações Internacionais promoveu Debates
sobre a extrema direita contemporânea, nos dias 09 e 10 de setembro de
2019. Os eventos contaram com a presença de Aries Arugay, professor
associado do Departamento de Ciência Política da Universidades das Filipinas
Diliman, de Quezon, Filipinas, que apresentou a conferência “Populism, Mass
Mobilization and Democracy in Southeast Asia”.

Debates sobre a Extrema Direita Contemporânea (CEMI)

Através de uma demanda da polícia
federal foi organizado um grupo com
docentes, estudantes e funcionários
voluntários para atuarem como
intérpretes de imigrantes e refugiados no
aeroporto de Viracopos, atendendo em
diversos idiomas: inglês, espanhol,
francês, italiano e russo. Até o momento
recebemos cerca de 60 inscrições.
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AÇÕES EM ANDAMENTO
Descrição Detalhada

Banco de Voluntários e Intérpretes da UNICAMP



Promovido pela Cátedra Sérgio Vieira de
Mello (CSVM) e pelo Serviço de Apoio ao
Estudante (SAE), Faculdade de Educação Física
(FEF) UNICAMP, com apoio a DECATHLON. O jogo
ocorreu em 03 de novembro de 2019.

Desta vez o evento contou também com
uma partida de futsal feminino entre o time das
acadêmicas indígenas da UNICAMP e o time da
Liga de Atléticas da UNICAMP.

II Jogo Amistoso "Diversidade em campo e no campus”

Promovido pela Cátedra Sérgio Vieira de
Mello (CSVM) e pelo Serviço de Apoio ao
Estudante (SAE), trata-se de uma partida de
futebol entre acadêmicos Indígenas e
jogadores Haitianos, radicados em Campinas.
O jogo ocorreu em 1º de setembro de 2019.

A partida foi amplamente divulgada e
noticiada pela imprensa, e terminou com o
placar de 2x1 para o time dos haitianos.

I Jogo Amistoso "Diversidade em campo e no campus”

AÇÕES EM ANDAMENTO
Descrição Detalhada
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A Cátedra Sérgio Vieira de Mello da
UNICAMP em parceria com a Cocen - Unicamp
e a Interact Clube Valinhos organizou uma
campanha de arrecadação de materiais
esportivos para refugiados e imigrantes da
região de Campinas.

Foram aceitos materiais de qualquer esporte,
em estado novo ou de boa conservação e as
doações foram realizadas entre os dias 18 e
30 de Novembro de 2019:

Arrecadação de Material Esportivo

AÇÕES EM ANDAMENTO
Descrição Detalhada
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A Cátedra Sérgio Vieira de Mello
da UNICAMP, o Pagu - Núcleo de
Estudos de Gênero / Cadernos Pagu e
o IFCH - Unicamp apresentam a
conferência "Migrações, Refúgio e a
Figura do Pária" ministrada pela
Professora Eleni Varikas.

Às 10h do dia 27 de Novembro de
2019 na sala Multiuso do IFCH
(UNICAMP)

Conferência “Migrações, Refúgio e a Figura do Pária”



PLANO DE TRABALHO
Ações e atividades a serem implementadas

3
3.1 Plano de Ação no âmbito do Ensino

Ações e atividades a serem implementadas

Promover seminários e palestras sobre o tema em parceria com os diversos
núcleos de ensino e unidades que compõe a UNICAMP, buscando relacionar o
tema refúgio com diferentes contextos. Convidar especialistas do tema para
eventos na UNICAMP na intenção de enriquecer ainda mais o debate.

Objetivo (s): Estimular o debate no meio acadêmico a respeito do tema.
Responsável: Cátedra Sérgio Vieira de Mello - UNICAMP

INICIATIVA 1 Seminários Interdisciplinares sobre o tema refúgio.

Inicialmente fazer uma análise de disciplinas que se relacionam de alguma
forma com o tema refúgio. Em seguida, entrar em contato com os responsáveis
pelas disciplinas para verificar a possibilidade de se incluir o assunto em alguma
aula, tópico ou na ementa da disciplina.

Objetivo(s): Promover o debate em sala de aula acerca do tema.
Responsável: Cátedra Sérgio Vieira de Mello - UNICAMP

INICIATIVA 2 Inclusão do tema refúgio na ementa de algumas disciplinas
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Desenvolver material informativo para coordenadores e professores a respeito
das melhores práticas a serem aplicadas em disciplinas que possuam a presença
de estudantes refugiados, assim como alertar quanto a práticas que possam
prejudicar a inclusão desses alunos ao ambiente acadêmico.

Objetivo(s): Melhorar a inclusão e adaptação dos estudantes refugiados a vida
acadêmica
Responsável: Cátedra Sérgio Vieira de Mello - UNICAMP

Estimular a participação da CSVM UNICAMP e seus membros em eventos fora
do campus, como seminários, palestras ou ações externas.

Objetivo(s): Receber e compartilhar conhecimento que viabilize que novas
iniciativas, projetos e parcerias a sejam desenvolvidas pela CSVM UNICAMP.
Responsável: Cátedra Sérgio Vieira de Mello - UNICAMP

Participação da CSVM UNICAMP em eventos externos sobre o tema

Criação de uma disciplina AM (Atividade Multidisciplinar) que promova a
discussão e o debate sobre os direitos humanos e de que forma o refúgio se
encaixa nessa categoria.

Objetivo(s): Oferece um espaço de reflexão e produção acadêmica sobre a
relação do refúgio com os direitos humanos. Além disso, visa à conscientização
sobre a importância e a necessidade de atuação da universidade sobre o tema.
Responsável: Cátedra Sérgio Vieira de Mello - UNICAMP e Diretoria Executiva de
Direitos Humanos

INICIATIVA 5 Disciplina sobre Refúgio e Direitos Humanos
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PLANO DE TRABALHO
Ações e atividades a serem implementadas

INICIATIVA 3 Capacitação de professores e coordenadores quanto à presença de estudantes refugiados 
matriculados nas disciplinas

INICIATIVA 4



Oferecer uma capacitação a partir da educação intercultural para professores
refugiados atuarem como discentes da Unicamp através de um processo
facilitado de entrada.

Objetivo(s): Promover a internacionalização do corpo discente da Unicamp
através da abertura de oportunidades à professores refugiados. Promover a
educação intercultural na universidade.
Responsável: Cátedra Sérgio Vieira de Mello – UNICAMP e Diretoria Acadêmica

Cursos de curta duração (20h) para nível intermediário, para estrangeiros que
objetivem a naturalização – ao final do curso, sendo aprovado, o estudante
receberá um atestado de participação em que constarão o nome do curso, a carga
didática e sua nota final.
Cursos de média duração (30h, 40h, 60h) para diferentes níveis (básico,
intermediário e avançado) e com diferentes propósitos (para falantes de
espanhol, para falantes de línguas distantes, para letramento acadêmico, para
mulheres árabes etc.), de modo a contribuir para que os migrantes de crise,
notadamente refugiados, tenham mais instrumentos para se inserirem
significativamente em diferentes práticas sociais no Brasil.

Objetivo(s): Ampliar o acesso dos refugiados ao idioma.
Responsável: Profa. Ana Cecília Cossi Bizon; docentes e discentes da licenciatura
em PLE da UNICAMP.

INICIATIVA 7 Cursos de Português como Língua Estrangeira para Refugiados.

PLANO DE TRABALHO
Ações e atividades a serem implementadas

INICIATIVA 6 Capacitação e Processo facilitado para contratação de professores refugiados
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O curso tem como público alvo professores das redes municipais e estaduais e
interessados na questão (representantes de ONGs, de instituições religiosas, por
exemplo). Um primeiro módulo terá duração de 30h e poderá ser oferecido para
a secretaria de educação do município e para a secretaria de educação do Estado
de São Paulo.

Objetivo(s): Sensibilização dos docentes da rede municipal e estadual sobre o
refúgio e melhoria no diálogo intercultural com esse grupo.
Responsável: Docentes e discentes da licenciatura em PLE da Unicamp.

O projeto visa oferecer assessoria a escolas municipais e estaduais de
Campinas que registram presença de alunos estrangeiros migrantes de
crise/refugiados. Tal assessoria será proposta a partir da experiência de estágio
do curso de Licenciatura em PLE.

Uma das possibilidades é desenvolver projetos de atendimento específico em
PLE para crianças estrangeiras nas escolas públicas, no contra turno. Esse mesmo
licenciando também poderá atuar em conjunto com o professor, produzindo
materiais didáticos e atividades que visem ao acolhimento e inserção dessa
criança, bem como à educação do entorno para o multilinguismo e para as
diferentes construções culturais e identitárias que sua presença promove.

Objetivo(s): Oferecer assessoria em PLE à rede pública e municipal de Campinas
que tenham alunos refugiados.
Responsável: Docentes e discentes da licenciatura em PLE da Unicamp.

INICIATIVA 9 Projeto PLE em sua escola
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PLANO DE TRABALHO
Ações e atividades a serem implementadas

INICIATIVA 8 Curso de sensibilização a respeito do ensino de português como língua 
adicional/estrangeira para o contexto de migração de crise/refúgio.



Criar um espaço de atuação para licenciandos em PLE e estudantes de tradução, tanto em
nível de graduação, quanto de pós-graduação, de modo a poderem compartilhar seus
conhecimentos disciplinares em situações de alta demanda social.

Objetivos: Promover práticas de acolhimento inserção a migrantes de crise/refugiados que
sejam afiliadas a uma perspectiva de acolhimento não assimilacionista e respeitosa aos
direitos humanos, linguísticos e culturais do outro.
Responsável: Docentes e discentes da licenciatura em PLE da Unicamp.

Projeto Banco de Tradutores e Intérpretes

3.2 Plano de Ação no âmbito da Pesquisa
Ações e atividades a serem implementadas

Criação de edital específico para bolsistas no nível de graduação (Iniciação Científica) ou
pós-graduação (Mestrado) para pesquisas nos temas de refúgio e migração. Se possível
buscar parcerias com Governo ou Empresas interessadas no tema.

Objetivo(s): Fomentar a criação de grupos de pesquisa nos temas de refúgio e migração na
UNICAMP.
Responsável: Prof. André Leon S. Gradvohl

INICIATIVA 1 Bolsas de pesquisa nos temas de Refúgio e Migração
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PLANO DE TRABALHO
Ações e atividades a serem implementadas

INICIATIVA 10

Trata-se de um programa de Tutoria Voluntária (não remunerada) realizada por alunos da
UNICAMP com o objetivo de auxiliar os estudantes em situação de refúgio, o programa visa
também promover a partilha de conhecimentos e de experiências entre estudantes da
Unicamp em vista da consolidação de convivências acadêmicas inclusivas e solidárias.

Objetivos: Auxiliar os estudantes com estatuto de refúgio inscritos nos cursos da Unicamp no
desenvolvimento de seus percursos de estudo e aprendizagem
Responsável: Cátedra Sérgio Vieira de Mello - UNICAMP

Tutores voluntários da CSVM / UNICAMPINICIATIVA 11



Realização de um “Fórum Permanente” com o tema Refúgio e Migração na UNICAMP.

Objetivo(s): Promover o tema por meio de seminário com convidados internacionais e
nacionais
Responsável: Isadora Lins França e Comissão Assessora da Cátedra

INICIATIVA 3 Fórum Permanente - Refúgio e Migração 

Realização de workshop com os pesquisadores da temática, visando a promover a
consequente criação de uma Rede de Pesquisadores sobre Refúgio e Migração na UNICAMP.

Objetivo(s): Construção de plataforma que permita o trabalho em rede e divulgação de
informações entre os diferentes pesquisadores envolvidos com o tema na UNICAMP.
Responsável: Isadora Lins França e Alex André Vargem

INICIATIVA 4

Criação de prêmios específicos para pesquisas nos temas de refúgio e migração. Se
possível buscar parcerias com Governo ou Empresas interessadas no tema.

Objetivo(s): Catalogar e incentivar as iniciativas de pesquisa nos temas de refúgio e migração
na UNICAMP.
Responsável: Prof. André Leon S. Gradvohl

INICIATIVA 5 Premiação para pesquisas com temas de Refúgio e Migração

Realização de pesquisa qualitativa com os estudantes refugiados na UNICAMP.

Objetivo(s): Conhecer melhor o perfil, desafios e trajetória dos estudantes refugiados na
Unicamp a partir de pesquisa realizada com bolsa para aluno de graduação
Responsável: Prof. Isadora Lins França e bolsistas PAPI

INICIATIVA 2 Pesquisa Perfil e Trajetória dos estudantes refugiados na Unicamp

PLANO DE TRABALHO
Ações e atividades a serem implementadas

25 | Ações e atividades a serem implementadas

Workshop com pesquisadores sobre Refúgio e Migração da UNICAMP 



3.3 Plano de Ação no âmbito da Extensão
Ações e atividades a serem implementadas

Estabelecer uma troca de ideias e aprendizado com os alunos refugiados de diversas
nacionalidades que estão nos cursos tanto na graduação quanto na pós - graduação. Neste ano
de 2019 foram matriculados 06 alunos refugiados sendo 05 em cursos na graduação e um na
pós.

Objetivo(s): Realizar encontros com alunos refugiados para o compartilhamento de suas
histórias e experiências “lá e aqui” aproximação com demais alunos da universidade e a
comunidade em geral.
Responsável: Cátedra Sérgio Vieira de Mello (CSVM) e Serviço de Apoio ao Estudante (SAE).

INICIATIVA 1 Acompanhamento da vida acadêmica dos alunos refugiados 

Ao longo dos dois anos realizar a exibição de filmes e documentários com a temática de
pessoas em situação de refúgio no mundo e no Brasil inserir o contexto de alunos refugiados
e em seguida promover debate entre os espectadores.

Objetivo(s): Realizar a exibição de filmes e documentários com a temática de refugiados pelo
mundo nos campus de Campinas e Limeira com a presença de alunos refugiados e outros
alunos da universidade bem como docentes e demais interessados no tema.
Responsável: Cátedra Sérgio Vieira de Mello (CSVM) e possibilidade de parcerias com
Institutos, Faculdades e a Casa do Lago.

INICIATIVA 2 Organizar mostras de filmes e debates

PLANO DE TRABALHO
Ações e atividades a serem implementadas
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Para o próximo biênio consideramos estratégico estabelecer contato com as demais CSVM,
pelo menos aquelas sediadas no estado de São Paulo, para ações conjuntas e possíveis parcerias.

Objetivo(s): O contato com demais instituições possibilita a implementação de atividades em
comum tais como a organização de Fóruns e Seminários e o compartilhamento de resultados
obtidos no Ensino, Pesquisa e Extensão com os alunos em situação de refúgio e a interação com a
comunidade.
Responsável: Cátedra Sérgio Vieira de Mello – Unicamp e demais Cátedras do Estado de São
Paulo.

INICIATIVA 3 Estreitar laços e troca de informações com as outras CSVM

A campanha visa promover através de parceiros, recolher a doação de materiais diversos do
segmento esportivo para estudantes refugiados.

Objetivo(s): Promover atividades esportivas com a competição entre times dos mais variados
jogos: futebol, basquete e outros.
Responsável: Cátedra Sérgio Vieira de Mello (CSVM) e parceiros.

INICIATIVA 4 Campanha humanitária na arrecadação de materiais esportivos

Através do 10º Edital entre as Cátedras Franco-brasileiras elaborar uma proposta para um
minicurso de um mês ou um bimestre na temática de pessoas em situação de refúgio nos
últimos anos em diversos países.

Objetivo(s): Caso aprovada a proposta, convidar um pesquisador (a) no campo de estudo de
refugiados para ministrar minicurso, palestras e workshop na UNICAMP.
Responsável: Cátedra Sérgio Vieira de Mello (CSVM).

INICIATIVA 5

27 | Ações e atividades a serem implementadas

PLANO DE TRABALHO
Ações e atividades a serem implementadas

Cooperação França – Brasil – Programa 2020 Unicamp Relações Internacionais 



Oferecimentos de cursos, entre fevereiro e novembro de 2020, no auditório da Educorp
(Unicamp, Campinas, SP), destinado à população refugiada e imigrante.

Objetivo(s): Organizar programa de capacitação à partir da contribuição das empresas filhas
da Unicamp.
Responsável: Cátedra Sérgio Vieira de Mello (CSVM) e a Agência de Inovação da Unicamp.

INICIATIVA 6 Ações para empregabilidade com a INOVA

Promoção de apoio jurídico a refugiados através da parceria com outras
instituições e organizações que possam oferecer suporte de forma voluntária.

Objetivo(s): Dar apoio a família de refugiados na adaptação ao Brasil, na busca
por garantir seus direitos.
Responsável: Cátedra Sérgio Vieira de Mello em parceria com cursos de Direito
(em fase de prospecção).

INICIATIVA 7 Apoio Jurídico a refugiados

Utilização de redes sociais e outros canais de comunicação para divulgar e
fomentar o debate sobre o tema refúgio.

Objetivo(s): Conscientizar a população e incentivar ações humanitárias de apoio.
Responsável: Cátedra Sérgio Vieira de Mello.

INICIATIVA 8 Informar e educar a sociedade acerca do tema 

PLANO DE TRABALHO
Ações e atividades a serem implementadas
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O projeto consiste na produção, captação e divulgação de vídeos
documentários com entrevistas de refugiados radicados no Brasil. Já foi realizado
um piloto com quatro entrevistas (refugiados venezuelanos) e pretende-se ampliar
para várias outras nacionalidades abrangendo esse contingente que aporta em
nosso país trazendo em sua bagagem traumas e sonhos.

Pretende-se divulgar tais gravações numa plataforma online que será
acompanhada por textos biográficos introduzindo os referidos depoentes, as
entrevistas terão subtítulos em inglês para que possamos conectar com outras
redes de refugiados pelo mundo. Atravessamos um momento dramático da
história e tais registros se tornarão fontes de pesquisa para acadêmicos,
estudantes, jornalistas e demais interessados. Um dos desafios dessa proposta
reside em divulgar cientificamente o tema do refúgio a partir do relato dos
próprios envolvidos, ou seja, dos refugiados.

Objetivo(s): Conscientizar e sensibilizar todas as esferas da sociedade sobre a crise
humanitária do refúgio e a urgência de ações de solidariedade e cooperação.
Responsável: Cátedra Sérgio Vieira de Mello sob a coordenação da Profa. Dra. Ana
Carolina de Moura Delfim Maciel.

INICIATIVA 9 Projeto Audiovisual “ Retratos Falados”

PLANO DE TRABALHO
Ações e atividades a serem implementadas
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A maioria das vezes os refugiados acabam por ser números e estatísticas. O
projeto fotográfico proposto tenciona “humanizar” os números mostrando as
pessoas. Para o fim do projeto seriam efetuadas uma serie de retratos formais com
fundo fotográfico tendo em primeiro plano refugiados de diferentes origens e
classes sociais.
O uso do fundo fotográfico teria a função especifica de descontextualizar o objeto
fotografado mostrando o “ser humano” e eliminando os possíveis ruídos visuais
do ambiente circunstante.

O projeto será realizando com a ideia de mostrar uma “humanidade global”: a
falta de diferenças entre um refugiado na Alemanha e um refugiado no Brasil,
alias a ideia seria documentar pessoas que vive em diferentes partes do mundo
mas que partilham uma condição jurídica e social comum

As fotografias serão realizadas em médio formato para “fugir” do estereotipo
da narrativa comum sobre os refugiados criada em parte por uma estética
fotográfica de tipo “foto-jornalistica”.

Objetivo(s):
- Uma exposição vídeo e fotografia (20 fotografias). Materiais e montagem
dependerão do lugar da exposição que pode contemplar um aproveitamento de
lugares públicos ao ar livre.
- Um livro fotográfico com link para o documentário realizado e estratos das frases
das entrevistas.
Responsável: Fotógrafo Convidado Tommaso Rada, Prof. Dra. Ana Carolina de
Moura Delfim Maciel e Sylvia Furegatti.

PLANO DE TRABALHO
Ações e atividades a serem implementadas
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Projeto Fotográfico “Deslocamentos”INICIATIVA 10



3.4.1 Fomento à política de incentivo à diversidade e inclusão na
UNICAMP;

3.4.2 Revisão dos processos de matrícula e administração da vida
acadêmica de refugiados e refugiadas, inclusive por meio de relatórios de
acompanhamento e alertas de desempenho dos estudantes em condição
de refúgio;

3.4.3 Abordagem da dimensão "diversidade e inclusão" no Anuário
Estatístico da Unicamp e demais plataformas de transparência social.

PLANO DE TRABALHO
Ações e atividades a serem implementadas
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3.4 Plano de Ação no âmbito da Gestão
Ações e atividades a serem implementadas

INICIATIVAS
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CRONOGRAMA
De atividades previstas para o biênio

4
Atividades com Início no 1º Semestre de 2020 - Parte 1

Âmbito Atividades Responsável

Ensino Seminários Interdisciplinares sobre o tema refúgio Comissão assessora e 
estagiário da CSVM

Ensino Inclusão do tema refúgio na ementa de algumas 
disciplinas

Comissão Assessora e 
coordenadores de cursos de 
graduação e pós-graduação

Ensino
Capacitar professores e coordenadores quanto a 
presença de alunos refugiados matriculados nas 

disciplinas

Comissão assessora e 
estagiário da CSVM

Ensino Disciplina sobre Refúgio e Direitos Humanos Comissão assessora e 
diretoria acadêmica

Ensino
Curso de sensibilização a respeito do ensino de 

português como língua adicional/estrangeira para o 
contexto de migração de crise/refúgio

Docentes e discentes da 
licenciatura em PLE da 

Unicamp

Ensino Projeto PLE em sua escola
Docentes e discentes da 
licenciatura em PLE da 

Unicamp

Ensino Projeto Banco de Tradutores e Intérpretes
Docentes e discentes da 
licenciatura em PLE da 

Unicamp e CSVM

Ensino Tutores voluntários da CSVM / UNICAMP
Comissão Assessora da 

Cátedra Sérgio Vieira de 
Mello



CRONOGRAMA
De atividades previstas para o biênio
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Atividades com Início no 1º Semestre de 2020 - Parte 2
Âmbito Atividades Responsável

Pesquisa
Pesquisa Perfil e Trajetória dos estudantes refugiados 

na Unicamp
Isadora Lins França e bolsista 

CSVM

Pesquisa Fórum Permanente - Refúgio e Migração Comissão Assessora da Cátedra 
Sérgio Vieira de Mello

Extensão Acompanhamento da vida acadêmica dos alunos 
refugiados

Estagiário CSVM junto aos 
coordenadores de curso

Extensão Organizar mostras de filmes e debates Estagiário CSVM junto à 
subcomissão de extensão

Extensão Estreitar laços e troca de informações com as outras 
CSVM

Comissão Assessora da Cátedra 
Sérgio Vieira de Mello

Extensão
Campanha humanitária na arrecadação de materiais 

esportivos
Comissão Assessora da Cátedra 

Sérgio Vieira de Mello

Extensão Ações para empregabilidade com a Agência de 
Inovação da Unicamp

Estagiário CSVM junto à 
subcomissão de extensão

Extensão Informar e educar a sociedade acerca do tema Estagiário CSVM junto à 
subcomissão de extensão

Extensão Projeto Audiovisual “ Retratos Falados” Profa. Dra. Ana Carolina de 
Moura Delfim Maciel

Extensão Projeto Fotográfico “Deslocamentos”
Fotógrafo Convidado Tommaso Rada

e Prof. Dra. Ana Carolina de Moura 
Delfim Maciel



CRONOGRAMA
De atividades previstas para o biênio
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Atividades com Início no 2º Semestre de 2020
Âmbito Atividades Responsável

Ensino Participação da CSVM UNICAMP em eventos 
externos sobre o tema

Comissão Assessora da Cátedra 
Sérgio Vieira de Mello

Ensino Cursos de Português como Língua Estrangeira para 
Refugiados Profa. Ana Cecília Cossi Bizon

Pesquisa Bolsas de pesquisa nos temas de refúgio e migração Prof. André Leon S. Gradvohl

Pesquisa
Rede de Pesquisadores sobre Refúgio e Migração na 

Unicamp
Isadora Lins França e Alex 

Vargem

Extensão Cooperação França – Brasil Comissão Assessora da Cátedra 
Sérgio Vieira de Mello

Extensão Apoio Jurídico a refugiados
Cátedra Sérgio Vieira de 

Mello em parceria com cursos 
de Direito

Atividades com Início no 1º Semestre de 2021
Âmbito Atividades Responsável

Ensino Capacitação e processo facilitado de contratação de 
professores refugiados

Comissão assessora e 
diretoria acadêmica

Pesquisa
Premiação para pesquisas nos temas de refúgio e 

migração André Leon Gradvohl
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Estrutura da CSVM
Na UNICAMP

Através da composição de uma Comissão Assessora multidisciplinar, a Cátedra
Sérgio Vieira de Mello – Unicamp integra docentes e pesquisadores de todas as áreas
de conhecimento e que atuam como vetores de propostas e ações nas subcomissões
temáticas montadas no âmbito de nossa Comissão Assessora. Além disso, a estrutura
da Comissão engloba representantes da estrutura administrativa da UNICAMP e
também representantes externos. Consideramos que dessa forma poderemos atuar de
forma eficiente, e concomitante, englobando o acolhimento aos alunos refugiados, o
fomento às pesquisas acadêmicas e atividades de Extensão. Pretendemos igualmente
firmar parcerias com o poder público.

Coordenação da Cátedra Sérgio Viera de Mello - UNICAMP

Nome da Responsável: Ana Carolina de Moura Delfim Maciel

Função / Cargo: Presidenta da Comissão Assessora Cátedra Sérgio Vieira de Mello na
Unicamp

Vinculação com a IES: Professora permanente do programa de Multimeios do Instituto
de Artes e Pesquisadora do Centro de Memória - UNICAMP - matrícula: 307235

5
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DIRETORIA EXECUTIVA DE
DIREITOS HUMANOS

csvm@unicamp.br
csvm.unicamp
catedraunicamp

JUNTOS PELA DIVERSIDADE, 
CULTURA DE PAZ E DIÁLOGO

Cátedra Sérgio Vieira de Mello / UNICAMP


