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 O EIRENÈ – Núcleo de Pesquisas e Extensão sobre as Organizações Internacionais e 
a promoção da Paz, dos Direitos Humanos e da Integração Regional convida os e as 
estudantes de graduação e pós-graduação em Relações Internacionais a atuarem como 
voluntários e voluntárias no Núcleo de Apoio aos Imigrantes e Refugiados.  
 

O Eirenè é membro do “Grupo de Apoio a Imigrantes e Refugiados em Florianópolis e 
Região” (GAIRF), entidade instituída pela Pastoral do Migrante (Associação Social 
Arquidiocesana). A iniciativa surge com o intuito de proporcionar um espaço aberto, extra-
classe, destinado a fomentar práticas educativas relacionadas ao multiculturalismo, 
considerado como valor fundamental para a formação da comunidade universitária, em 
especial dos estudantes dos Cursos de Relações Internacionais e Direito. 
 

O presente projeto está inserido nas atividades da Cátedra Sérgio Vieira de Mello 
(CSVM/UFSC/Eirenè) e inclui ações de pesquisa e extensão, em parceria com GAIRF, – nas 
áreas de Direito Internacional Humanitário, Direitos Humanos, Direito dos Refugiados, 
Direito Diplomático e Consular – destinadas à promoção de práticas concretas para 
a integração dos imigrantes e refugiados na UFSC e em Florianópolis. 
 
1) Das ações promovidas pelo Núcleo de Apoio aos Imigrantes e Refugiados: 

 
a. Elaboração de Cartilha destinada aos imigrantes e refugiados da Grande Florianópolis, 

com o intuito de difundir informações básicas, tais como: direitos e deveres deste 
público-alvo, procedimentos de caráter jurídico e burocrático em geral, dentre outros 
informes que sejam essenciais à inserção dos imigrantes e refugiados à vida em 
comunidade. A Cartilha, por sua vez, será traduzida inicialmente para as línguas 
inglesa, espanhola e francesa; 

b. Compor a organização da Semana do Imigrante/Feira Multicultural, realizada pelo 
GAIRF; 

c. Realização da III Semana Internacional da Paz, na UFSC, em Setembro; 



 

d. Consulta junto à administração universitária e implementação das ações previstas no 
Termo de Referência da Cátedra Sérgio Vieira de Mello/UFSC no tocante à 
orientação e promoção do Direito dos Refugiados, entre elas: 
i. Promover um processo seletivo diferenciado para refugiados nos cursos 

oferecidos pela instituição, levando em consideração: conhecimentos 
específicos, dificuldade em expressar-se no idioma português e impossibilidade 
de muitos em apresentar documentação do país de origem; 

ii. Conceder bolsa ou auxílio-manutenção para os refugiados que estiverem 
cursando o ensino superior nas instituições públicas, privadas e comunitárias;  

iii. Incluir os refugiados em projetos de assistência estudantil, quando disponíveis, a 
exemplo de: moradia universitária, bolsas de estudos e acesso refeições e livros 
subsidiados, entre outros. 

iv. Oferecer o acesso gratuito dos solicitantes de refúgio e refugiados, matriculados 
ou não, aos projetos esportivos, culturais e sociais propostos pela IES;  

v. Propiciar o acesso gratuito dos solicitantes de refúgio e refugiados, matriculados 
ou não, a cursos de idiomas oferecidos pela IES, preferencialmente o de 
português para estrangeiros;  

vi. Incluir a população refugiada seja ela aluna ou não da IES, nos atendimentos dos 
núcleos de prática jurídica para orientação e promoção de direitos;  

vii. Oferecer serviços de apoio à saúde física e mental da população refugiada em 
geral disponibilizados pelos diversos cursos de graduação ou pós-graduação;  

viii. Facilitar o processo de validação de títulos de graduação e pós- graduação aos 
refugiados, conforme o artigo 44 da Lei 9.474/97, considerando a flexibilização 
de certas exigências documentais, a agilidade na análise do processo, e a redução 
ou isenção nas taxas cobradas. 

 
2) Das inscrições 

a. Os(as) aspirantes a voluntário(a) devem selecionar, no mínimo, duas ações 
junto as quais pretende atuar, fornecendo uma breve justificativa(de até 50 
palavras cada), na qual explicita por quê sua presença contribuirá com o 
NAIR/EIRENÈ na realização das ações selecionadas.  

b. Os(as) aspirantes a voluntário(a) devem enviar até 15h00 do dia 28 de março 
de 2015 um e-mail para eirene@contato.ufsc.br com título: “Inscrição 
NAIR/EIRENÈ” em que constem as seguintes informações:  
Nome: 
Semestre e curso: 
Matrícula: 
CPF: 
Opção 01: 
Justificativa 01: 
Opção 02: 
Justificativa 02: 
Link do currículo Lattes (se disponível): 
 



 

3) Dos critérios de seleção 
a. Os inscritos serão avaliados de acordo as justificativas fornecidas no ato de 

inscrição; 
b. O NAIR/EIRENÈ se declara autônomo para alocar os inscritos nas funções 

como melhor lhe parecer. 
 

4) Das obrigações dos voluntários 
a. Contribuir efetivamente com, pelo menos, duas das ações promovidas pelo 

NAIR/EIRENÈ;   
b. Participar das reuniões do EIRENÈ, realizadas todas as quartas-feiras às 18h20 

na sala 301 do CCJ; 
c. Participar das reuniões de acompanhamento do projeto; 
d. Reportar semanalmente as ações realizadas aos coordenadores do projeto;  
e. Os voluntários que preencherem os requisitos receberão um certificado de 

participação com horas (a serem computadas de acordo com as atividades 
realizadas).  
 

5) Do resultado 
a. Os nomes selecionados por este edital serão publicados em até uma semana 

após o recebimento das inscrições.  
 
 

Florianópolis, 24 de março de 2015. 
 


