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Descrição resumida 

O Projeto tem por finalidade auxiliar na regularização migratória, concessão de refúgio, 

reunião familiar, processo de revalidação de diploma, processo de reingresso em 

vagas remanescentes para refugiados e migrantes, na perspectiva da defesa e 

promoção dos direitos fundamentais e humanos.  

URL do vídeo: http://www.ppgd.ufpr.br/portal/wp-content/uploads/2018/05/QUEM-

SOMOS.pdf  

 

Há quanto tempo a prática está em funcionamento? 

Desde maio de 2015  

 

Qual a principal inovação da sua prática? 

Conferimos maior celeridade aos processos de ingresso ou reingresso no Ensino 

Superior, e desburocratizando o procedimento de revalidação de diploma (por meio de 

procedimento próprio da UFPR, mais simples e que não requer o pagamento de tantas 

taxas como ocorre com o procedimento padrão \\\"Carolina Bori\\\").  

 

Explique o processo de implementação da prática 

Foi implementado por meio do Programa de Extensão e Pesquisa: Política Migratória e 

Universidade Brasileira da UFPR, atendendo aos requisitos da Pró-reitoria de 

Extensão e Cultura, e após divulgado aos alunos e à comunida! de em geral para 

maior visibilidade e adesão de voluntários, sempre buscando levar o Direito ao alcance 

dos migrantes que chegam ao Brasil, para que estes possam inserir-se em nossa 

sociedade e recomeçar a vida aqui, seja exercendo sua antiga profissão ou 

ingressando em um curso de Ensino Superior.  

 

Quais os fatores de sucesso da prática? 

Contamos com ampla adesão de alunos de graduação voluntários, de diversos cursos, 

mas principalmente do Direito, que recepcionam os migrantes e realizam o 

atendimento de suas demandas, além de ampla divulgação na comunidade, 

permitindo que mais migrantes sejam beneficiados. Também realizamos eventos 

jurídicos e atuamos perante órgãos governamentais e ONGs. Possuímos convênio 

com cursos gratuitos de português para estrangeiros. Até hoje já realizamos 417 

atendimentos, 114 revalidações de diploma e 168 reingressos no ensino superior.  

 

Descreva resumidamente as etapas de funcionamento da prática 

Realizamos o atendimento a migrantes, recebendo-os com presteza e hospitalidade, 

facilitando sua inserção harmônica na sociedade brasileira, por meio de consultoria 

jurídica, informações acerca da obtenção de documentação, revalidação de diploma e 

reingresso no ensino superior, além de contarmos com parcerias com os 

Departamentos de Letras, Psicologia e Ciências Sociais, o que possibilita um 

acolhimento completo.  

 

Quais as dificuldades encontradas? 

A burocracia e excesso de taxas do sistema tradicional de revalidação de diplomas 
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(\\\"Carolina Bori\\\"), além de às vezes não contarmos com o apoio da polícia federal 

nos aeroportos para divulgação e encaminhamento de migrantes ao nosso projeto.  

 

Infraestrutura 

A sala 28 do prédio histórico da UFPR, computadores, impressora e material de 

escritório. Realizamos os atendimentos utilizando apenas a Internet e programas 

padrão de edição de texto e gráficos.  

 

Orçamento 

Não contamos com orçamento; todo o trabalho é voluntário.  

 

Qual é a função profissional da pessoa ou natureza dos serviços prestados pela 

instituição que está se inscrevendo? 

Professor universitário da Universidade Federal do Paraná e coordenador do projeto 

de extensão universitária Refúgio, Migrações e Hospitalidade. 


