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APRESENTAÇÃO
A
E N
A Comissão de Estudos para viabilizar o Ingresso de Refugiados e Imigrantes
nos cursos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São
Paulo (CEIM-IFSP) foi criada no dia 16 de maio de 2017 por meio da Portaria
nº 1.838, revogada pela Portaria nº 3.912, de 25 de outubro de 2017, para
adequação de prazo e designação de novos membros.
A Comissão tem por funções realizar estudos de demandas com a finalidade
de viabilizar o ingresso como aluno ao portador de estado de refugiado e
imigrante em situação de vulnerabilidade socioeconômica e produtiva, nos
cursos de educação básica técnica de nível médio e/ou superior, tecnológicos, licenciaturas e bacharelados, buscando colaborar para garantir o acesso
a serviços e direitos e inserção social, econômica e produtiva no IFSP, considerando a situação desfavorável vivenciada pelos refugiados e imigrantes,
além de indicar ações e/ou alternativas para o ingresso de refugiados e imigrantes em situação de vulnerabilidade.
A formação do grupo é resultado das reflexões realizadas durante o III Seminário do IFSP sobre Diversidade Cultural e Educação de 2016, que teve como tema
“Migrações Internacionais e Direitos Humanos”. Na ocasião, verificou-se a dificuldade de acesso aos cursos da Instituição pelos estudantes imigrantes, inclusive
os de origem latino-americana que vivem muito próximos ao Câmpus São Paulo,
visto que a Reitoria e o Câmpus São Paulo do IFSP estão sediados em frente à
Praça Kantuta, conhecida como ponto de referência da comunidade boliviana na
capital paulista. A região concentra também outras organizações de atendimento ao imigrante e à população em situação de refúgio, como Missão Scalabriana
e o Serviço Franciscano de Solidariedade (Sefras).
As discussões culminaram na criação de uma comissão que estudasse principalmente as questões de ingresso dos imigrantes que não possuem todos os
documentos exigidos nos modelos de processos seletivos existentes hoje na
Instituição, sobretudo nos processos seletivos para cursos técnicos e superiores. Destaca-se a exigência de Registro Geral (RG), Cadastro da Pessoa Física (CPF), certidão de nascimento ou de casamento, certificado de conclusão
de curso e histórico escolar, bem como comprovante de residência atualizado. As vagas para os cursos superiores do IFSP são ofertadas exclusivamente
pelo Sistema de Seleção Unificada, o Sisu, exigindo a participação do candidato na última edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Sabe-se
que muitos imigrantes, dada a urgência e as condições com que deixam seu
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país de origem, não levam consigo os documentos exigidos para o ingresso
no estudo formal brasileiro. Em outros casos, a morosidade dos processos no
Brasil os impede de obter a documentação que formaliza a presença deles
no país. Há ainda casos em que os imigrantes possuem toda a documentação
necessária, no entanto, não dispõem de verbas para arcar com as despesas
de tradução de documentos, como o histórico escolar e certificado, e a validação do curso realizado no exterior pelo Ministério da Educação do Brasil.
Durante o período de trabalho da Comissão, foram realizadas reuniões, oficinas, visita à Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) – a qual implantou
em 2009 um processo seletivo específico para o ingresso de refugiados nos
cursos de graduação –, reunião de aproximação com entidades de assistência aos imigrantes e refugiados instaladas em São Paulo e inúmeros estudos,
levantamentos, conversas e avaliações para a elaboração de uma minuta de
resolução com vistas a aprovar o Programa de Acesso à Educação Técnica e
Superior do IFSP para refugiados e imigrantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica e produtiva.
O presente relatório tem como finalidade apresentar todas essas atividades realizadas pela CEIM desde que foi criada, em maio de 2017. Iniciamos
com aspectos relacionados ao IFSP, às políticas públicas e a situação de
imigrantes/refugiados, baseando-nos em estudos e pesquisas; na sequência, apresentamos as ações da Comissão, com os documentos que comprovam tais ações, além da proposta de resolução; em seguida, as nossas
considerações, as referências bibliográficas utilizadas para embasar nossas
proposições e os anexos contendo todos os documentos, inclusive as atas
de reuniões realizadas.
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IFSP POLÍTICAS PÚBLICAS E
IFSP,
IMIGRANTES/REFUGIADOS
1.1 Direito à educação
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – IFSP,
por meio de ato1 da Reitoria, constituiu a Comissão de Estudos para viabilizar
o ingresso de refugiados e imigrantes nos cursos ofertados pela instituição.
Para a elaboração deste trabalho, que tem como objetivo a viabilização do
ingresso, como alunos, de pessoas em situação de refúgio2 e imigrantes3 em
situação de vulnerabilidade, leva-se em conta a circunstância desfavorável
vivida por elas, motivando-as a se deslocarem de seus países para o Brasil.
Faz-se necessária a compreensão da educação como valor essencial para o desenvolvimento de cada pessoa individualmente e da coletividade. Sobre este
ponto, portanto, o IFSP compreende que a educação é um valor essencial para
a humanidade.
Para tanto, o IFSP, enquanto instituição de ensino de natureza pública, tem
como base o texto constitucional que trata do princípio da legalidade em seu
artigo 374. Por meio dele, a administração pública está subordinada à lei. No

Portaria nº 1838, de 16 de maio de 2017, que constituiu a Comissão. Revogada pela Portaria
nº 3.912, de 25.10.2017.
1

De acordo com a Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997, em seu artigo 1º: “Será reconhecido como refugiado todo indivíduo que: (I) devido a fundados temores de perseguição por motivos de raça, religião,
nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas encontre-se fora de seu país de nacionalidade e não
possua ou não queira acolher-se à proteção de tal país; (II) não tendo nacionalidade e estando fora do
país onde antes teve sua residência habitual, não possa ou não queira regressar a ele, em função das
circunstâncias descritas no inciso anterior; (III) devido a grave e generalizada violação de direitos humanos, é obrigado a deixar seu país de nacionalidade para buscar refúgio em outro país. Disponível
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9474.htm >. Acesso em 20 jan.2018.
2

A definição adotada neste documento se refere aos fins da Lei nº 13.445, de 24 de maio de
2017, considera-se: “Imigrante: pessoa nacional de outro país ou apátrida que trabalha ou reside e se estabelece temporária ou definitivamente no Brasil [...]” Disponível em: <http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13445.htm>. Acesso em 20 jan.2018.
3

De acordo com Celso Antonio Bandeira de Mello, “este princípio basilar no Estado de Direito,
como é sabido e ressabido, significa subordinação da Administração à lei e nisto cumpre importantíssima função de garantia dos administrados contra eventual uso desatado do Poder
pelos que comandam o aparelho estatal. Entre nós a previsão de sua positividade está incor4

5

caso do IFSP, que tem como missão “construir uma práxis educativa que contribua para a inserção social, para a formação integradora e para a produção do
conhecimento5”, tal compromisso está estritamente em consonância com o artigo 6.º, inciso I da lei n.º 11.892/2008 (Lei de criação dos Institutos Federais)
que aponta como uma das finalidades e características:
Ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e modalidades, formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação profissional nos diversos setores da economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional.
Sobre o direito à educação e a sua promoção no âmbito da sociedade, há que
se ressaltar, sobretudo, o que a Constituição da República de 1988, a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação (LDB) – Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996, e demais legislações nacionais indicam sobre o tema. Com relação à
legislação internacional, tratar-se-á especialmente da Declaração Universal
dos Direitos do Homem de 1948, que versa sobre o tema “direito à educação”,
sem perder de vista a Convenção Relativa ao Estatuto do Refugiado6, que
consolida prévios instrumentos normativos e estabelece padrões básicos
para o tratamento de refugiados, bem como a Lei n.º 13.445, de 24 de maio
de 2017, que institui a Lei de Migração, a Declaração de Cartagena de 19847
e o artigo 44 da Lei n.º 9.474, de 20 de julho de 1997, que esclarece:

porada de modo pleno, por força dos arts. 5º, II, 37, caput, e 84, IV, da Constituição Federal. É
fácil perceber-se sua enorme relevância ante o tema das infrações e sanções administrativas,
por estarem em causa situações em que se encontra desencadeada uma frontal contraposição
entre Administração e administrado, na qual a Administração comparecerá com todo seu poderio, como eventual vergastadora da conduta deste último” (MELLO, Celso Antonio B. Curso
de Direito Administrativo. 32ª ed. São Paulo: Editora Malheiros, 2015. p. 874).
Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do IFSP: 2014-2018. Disponível em: <https://
drive.ifsp.edu.br/s/q5OTjVodbqaDjcK#pdfviewer >. Acesso em 19 jan.2018.
5

Adotada em 28 de julho de 1951 pela Conferência das Nações Unidas de Plenipotenciários
sobre o Estatuto dos Refugiados e Apátridas, convocada pela Resolução n. 429 (V) da Assembleia
Geral das Nações Unidas, de 14 de dezembro de 1950. Entrou em vigor em 22 de abril de 1954,
de acordo com o artigo 43. Disponível em: <http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/
portugues/BDL/Convencao_relativa_ao_Estatuto_dos_Refugiados.pdf?view=1 >. Acesso em 18
dez.2017.
6

Declaração de Cartagena foi adotada pelo “Colóquio sobre Proteção Internacional dos Refugiados na América Central, México e Panamá: Problemas Jurídicos e Humanitários”, realizado
em Cartagena, Colômbia, entre 19 e 22 de novembro de 1984. Disponível em: <http://www.
acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/portugues/BD_Legal/Instrumentos_Internacionais/Declaracao_de_Cartagena >. Acesso em: 18 dez.2017.
7
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O reconhecimento de certificados e diplomas, os requisitos para a obtenção da condição de residente e o ingresso em instituições acadêmicas de
todos os níveis deverão ser facilitados, levando-se em consideração a situação desfavorável vivenciada pelos refugiados.
Assim, estabelecido o suporte legal deste documento, destaca-se que, em
1948, é editada a Declaração Universal dos Direitos do Homem, que tem
como base a luta universal contra a opressão e a discriminação, uma vez
que defende a igualdade entre as pessoas ao reconhecer, em seu artigo
1º, os direitos humanos: “todos os seres humanos nascem livres e iguais,
em dignidade e direitos”. Esse instrumento, tão essencial, tem como escopo reforçar e ampliar os princípios da Organização das Nações Unidas
(ONU) que concebe os Direitos Humanos além daqueles garantidos ou
não de forma expressa no texto constitucional de um Estado. Conforme
se descreve em seu artigo 26:
1. Todo ser humano tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo
menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será
obrigatória. A instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem
como a instrução superior, está baseada no mérito. 2. A instrução será
orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos do ser humano e pelas
liberdades fundamentais. A instrução promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos e
coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da
paz. 3. Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução
que será ministrada a seus filhos8.
Já a Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados (1951), ao dirigir-se às
Altas Partes Contratantes, reconheceu, em suas considerações iniciais, a importância do caráter social e humanitário na questão dos refugiados. Esse
entendimento deve ser abraçado por todos os Estados Contratantes com o
consequente reconhecimento de que devem ser envidados todos os esforços
para assegurar aos refugiados o exercício de sua cidadania, como pessoa
humana. Para a aplicação do estatuto, o tratamento dispensado ao refugiado
deve acontecer sem discriminação quanto à raça, à religião ou ao país de sua
origem. No que tange à Educação Pública, previu:

Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948. Adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas (Resolução 217 A III) em 10 de dezembro de 1948. Disponível
em: https://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10133.htm .> Acesso em 01 dez. 2017.
8
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1. Os Estados Contratantes darão aos refugiados o mesmo tratamento que
aos nacionais no que concerne ao ensino primário.
2. Os Estados Contratantes darão aos refugiados um tratamento tão favorável quanto possível, e em todo caso não menos favorável do que o que é
dado aos estrangeiros em geral, mas nas mesmas circunstâncias, quanto
aos graus de ensino além do primário e notadamente no que concerne ao
acesso aos estudos, ao reconhecimento de certificados de estudos, de diplomas e títulos universitários estrangeiros, à isenção de direitos e taxas e à
concessão de bolsas de estudos9.
Não se pode negar que, dentre os diversos direitos elencados na Declaração Universal dos Direitos do Homem e na Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados, a Educação é vista como um direito de fundamental importância para a promoção humana, portanto, responsável, ao lado
dos demais direitos, pela dignidade da pessoa. No entanto, com base nas
normas referenciadas, não basta a anunciação desse direito se ele não
encontrar guarida nos documentos nacionais e a consequente busca pela
sua efetividade na prática. Nesse sentido, o Estado Brasileiro ratificou o
Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais10, elaborado pela Comissão de Direitos da ONU. O documento entrou em vigor
em 03 de setembro de 1976 por meio do Decreto 591, de 06 de junho de
1992. Em seu artigo 13, diz:
1. Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem o direito de toda pessoa à Educação. Concordam em que a Educação deverá visar ao pleno desenvolvimento da personalidade humana e do sentido de sua dignidade
e fortalecer o respeito pelos direitos humanos e liberdades fundamentais.
Concordam ainda em que a educação deverá capacitar todas as pessoas a
participar efetivamente de uma sociedade livre, favorecer a compreensão,
a tolerância e a amizade entre todas as nações e entre todos os grupos raciais, étnicos ou religiosos e promover as atividades das Nações Unidas em
prol da manutenção da paz.
Adotada em 28 de julho de 1951 pela Conferência das Nações Unidas de Plenipotenciários
sobre o Estatuto dos Refugiados e Apátridas, convocada pela Resolução n. 429 (V) da Assembleia Geral das Nações Unidas, de 14 de dezembro de 1950. Entrou em vigor em 22 de abril
de 1954, de acordo com o artigo 43. Disponível em: <http://www.acnur.org/t3/fileadmin/
Documentos/portugues/BDL/Convencao_relativa_ao_Estatuto_dos_Refugiados.
pdf?view=1>. Acesso em 18 dez.2017.
9

O Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais está anexado ao Decreto n° 591, de 06 de junho de 1992. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
decreto/1990-1994/d0591.htm >. Acesso em 18 jan.2018.
10
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2. Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem que, com o objetivo de assegurar o pleno exercício desse direito: a) a educação primária deverá ser obrigatória e acessível gratuitamente a todos; b) a
educação secundária em suas diferentes formas, inclusive a educação
secundária técnica e profissional, deverá ser generalizada e torna-se
acessível a todos, por todos os meios apropriados e, principalmente,
pela implementação progressiva do ensino gratuito; c) a educação
de nível superior deverá igualmente tornar-se acessível a todos, com
base na capacidade de cada um, por todos os meios apropriados e,
principalmente, pela implementação progressiva do ensino gratuito;
d) dever-se-á fomentar e intensificar, na medida do possível, a educação de base para aquelas pessoas que não receberam educação primaria ou não concluíram o ciclo completo de educação primária; e)
será preciso prosseguir ativamente o desenvolvimento de uma rede
escolar em todos os níveis de ensino, implementar-se um sistema adequado de bolsas de estudo e melhorar continuamente as condições
materiais do corpo docente.
O Brasil, ao ratificar esse Pacto, demonstra predisposição em assegurar
a obrigatoriedade e a acessibilidade da educação a todos. Contudo, o
grande desafio que se vê no decorrer da história é a concretização da
garantia do direito humano à Educação a todos, independentemente da
nacionalidade de cada um.
Veja-se, a propósito, a referência de André de Carvalho Ramos, destacada
pela pesquisadora Tatiana Chang Waldman (2012, p. 64), proclamando que
“o Direito do Estrangeiro, na visão contemporânea, passa a considerar o
estrangeiro como um cidadão, a partir do conceito de cidadania como aptidão para exercer direitos”. Esse entendimento vai de encontro ao cenário
mundial atual, onde milhares de migrantes internacionais e refugiados,
que se deslocam de seus países por motivos os mais diversos, sofrem violação dos direitos humanos, guerras, conflitos locais, perseguição racial,
religiosa, política, desequilíbrios socioeconômicos, grupo social ou nacionalidade, impactando sobremaneira no agravamento das condições de vulnerabilidade humana dessas pessoas.
Neste ponto, cumpre registrar o entendimento formado pelo IFSP, que reconhece na educação um importante instrumento de promoção do desenvolvimento e dos direitos humanos, pois entende que o acesso à Educação de
qualidade é, dessa maneira, um direito a ser conquistado, sendo de fundamental importância não só para o exercício da cidadania de um povo, mas
também para o crescimento econômico de uma nação, para a promoção da
igualdade e do bem-estar social e individual, de tal sorte que a sua ausência
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é capaz de produzir prejuízos profundos e irremediáveis consequências no
desenvolvimento de uma sociedade, além de produzir impactos decisivos na
vida de cada pessoa.
Corrobora a pesquisa de Marcelo Cortes Neri, que, embora tenha sido realizada em 2007, orienta no sentido de analisar que, a cada ano adicional de
estudo, o crescimento do salário chega a 15% (quinze por cento)11, o que
também é demonstrado em uma pesquisa internacional sobre educação
feita pela OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento), no
ano de 2015. De acordo com essa pesquisa, no Brasil:
A disparidade de renda também é alta entre trabalhadores com diferentes níveis de escolaridade. Indivíduos com idades entre 25 e 64 anos que
tenham diploma de educação superior ganham em média 141% a mais
que os trabalhadores que só têm ensino médio. Isso é mais do que o dobro
da média OCDE de 57%. A diferença é ainda maior entre trabalhadores
com ensino médio e aqueles com mestrado, doutorado ou equivalente:
este último grupo ganha 350% a mais que o anterior12.
Constata-se, assim, com base nessas pesquisas, que não há outro investimento que garanta tanto retorno como a educação. Além de aumentar
as chances de emprego, ela é capaz de proporcionar prosperidade em
ganho salarial. Nota-se, ��������������������������������������������
desse modo, que o espírito de todos os documentos acima elencados orienta para a igualdade de todas as pessoas,
sejam elas brasileiras ou estrangeiras.
Há que se ressaltar novamente que a Constituição da República, promulgada
em 05 de outubro de 1988, trata a educação como um direito pertencente ao
núcleo dos direitos sociais, conforme disposto o artigo 6º:
São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à
maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta
Constituição.

Você no mercado de trabalho/Segunda etapa da Pesquisa Educação e Trabalho do Jovem no
Brasil/Coordenação Marcelo Cortes Neri. Rio de Janeiro: FGV/IBRE, CPS, 2008. p. 38.
11

Education at a Glance 2015: “é a principal fonte de informações relevantes e precisas sobre o
estado da educação ao redor do mundo. Essa publicação oferece dados sobre a estrutura, o financiamento e o desempenho de sistemas educacionais.” Disponível em: <https://www.oecd.
org/brazil/Education-at-a-glance-2015-Brazil-in-Portuguese.pdf >. Acesso em: 18 jan.2018.
12
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Sobre esse tema, José Afonso da Silva leciona que os direitos sociais elencados no referido artigo são:
Prestações positivas proporcionadas pelo Estado, direta ou indiretamente,
enunciadas em normas constitucionais, que possibilitam melhores condições de vida aos mais fracos, direitos que tendem a realizar a igualização
de situações sociais desiguais. São, portanto, direitos que se ligam ao direito de igualdade. (SILVA, 2015, p.286)
O artigo 205 considera o Estado provedor e responsável pela sua promoção:
a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho.
Sendo assim, o Estado Brasileiro enquanto provedor não deve medir esforços
para que esse direito se torne efetivo a toda pessoa (sem distinção), tendo em vista que, pelo texto constitucional, a educação se orienta com base
nos princípios da “igualdade de condições para o acesso e permanência na
escola”13, conforme foi assinalado.
Reitera-se que o legislador constituinte equiparou14, na Constituição da República de 1988, brasileiros e estrangeiros no rol dos direitos e deveres individuais e coletivos15 com base nos princípios fundamentais elencados para a
constituição do Estado Democrático de Direito, o qual tem como um dos seus
fundamentos a cidadania e a dignidade da pessoa humana. Em relação ao
segundo, “deve-se acrescentar que a dignidade da pessoa humana acaba por
ser o mediador para que todos os direitos sejam alcançáveis”, como salienta
Oliveira (2017, p. 58), o que presume, inclusive, o direito à educação, sendo
inadmissível a sua não efetividade.
Há ainda a necessidade de se destacar a igualdade de condições para o acesso e a permanência na educação, previstos constitucionalmente e reconheci-

Conforme art. 206 da Constituição da República de 1988: “O ensino será ministrado com base
nos seguintes princípios: (I) igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; [...]”. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm >.
Acesso em: 18 jan.2018.
13

14

Conforme artigo 5º da CR/88.

É importante salientar que os estrangeiros foram excluídos do exercício dos direitos políticos,
conforme se descreve no art. 14, § 2º: “não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros [...]”.
15
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dos, também, pela Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017, que trata da questão
migratória no país ao prever o “acesso igualitário e livre do migrante a serviços, programas e benefícios sociais, bens públicos, educação [...]”16, dentre
outros, o “direito à educação pública, vedada a discriminação em razão da
nacionalidade e da condição migratória”17.
Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), em seu artigo 3º,
inciso I, observa-se a declaração expressa de que o ensino será ministrado
com base no princípio da “igualdade de condições para o acesso e permanência na escola”18. Nota-se que o Brasil se comprometeu internacionalmente e
nacionalmente a suprimir toda e qualquer forma de discriminação no campo
do ensino.
Por essa razão, o IFSP tem a responsabilidade, enquanto organismo público,
de criar mecanismos que previnam qualquer forma de discriminação no campo do ensino. Assim, para o ingresso nos cursos ofertados, não deverá haver
nenhum processo seletivo no IFSP que promova a exclusão de qualquer candidato (independentemente de sua nacionalidade), bem como a possiblidade
do mesmo de matricular-se e receber assistência, por meio de programas de
assistência ao estudante, para permanecer como discente regular em qualquer um dos câmpus que tenha escolhido para estudar19.
A partir do exposto, frisamos que, a fim de assegurar o pleno exercício do direito à educação, o IFSP criou, em maio de 2017, a presente
comissão de estudos para viabilizar o ingresso de refugiados e imigrantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica e produtiva.
No que se refere ao ingresso, ficou patente a necessidade de criar
uma forma de ingresso que considere a dificuldade de cada uma
dessas pessoas. Por isso, a referida comissão apresenta, no mês de
fevereiro de 2018, a Minuta de Resolução ao Conselho Superior para
apreciação e possível normatização com base na legislação pertinente, exaustivamente apresentada neste documento, possibilitando
o acesso, como alunos regulares, das pessoas em situação de refúgio
e imigrantes em situação de vulnerabilidade. Sugere-se que, para

Lei nº 13.445, de 24/05/2017, artigo 3º, inciso XI. Disponível em: <http://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13445.htm >. Acesso em 02 fev.2018.
16

Lei nº 13.445, de 24/05/2017, artigo 4º, inciso X. Disponível em: <http://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13445.htm >. Acesso em 02 fev.2018.
17

Lei nº 9.394, de 20/12/1996. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/
l9394.htm >. Acesso em 20 jan.2018.
18

Salvo os cursos ofertados no âmbito da extensão, os quais podem ser destinados a um público-alvo específico.
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candidatar-se aos cursos ofertados, tais pessoas deverão cumprir os
requisitos que estão discriminados na referida Resolução, a qual buscou viabilizar o acesso/permanência, mas, sobretudo, assegurar os
mesmos direitos e deveres dos demais alunos do IFSP, ressalvadas,
por certo, as distinções que são típicas à situação de refúgio.
Esta Comissão entende que o trabalho não se esgota neste documento, uma
vez que não se pode admitir que um país como o Brasil, com enormes desigualdades de renda e de bem-estar, ainda não incorporou plenamente a
educação como política de Estado, a fim de que, por meio dela, o país crie
oportunidades iguais aos seus cidadãos.
1.2 Contexto
Hodiernamente, a literatura identifica no Brasil um movimento de migrações marcado pela expansão no contexto das migrações latino-americanas,
principalmente de países como Argentina, Bolívia, Paraguai, Peru e Uruguai
(BAENINGER, 2012). Esse fenômeno se dinamizou a partir da década de
1980 no contexto da reestruturação produtiva em nível internacional dimensionada pelo avanço neoliberal (PATARRA, 2005) e é marcado também
pelo crescimento acelerado do fluxo de brasileiros emigrados (OLIVEIRA,
1999; 2003; MEIHY, 2004; PATARRA, 2005). Nos últimos anos, vemos um
aumento das taxas de entrada de imigrantes, bem como uma nova configuração dos grupos que compõem esses estoques.
Analisando dados da Polícia Federal, em 2015 (TABELA 1), dentre as
principais nacionalidades que compõem o grupo de imigrantes entrando no país, estão os países da América do Sul, como Bolívia, Colômbia, Argentina, Paraguai, Uruguai e Peru; a China; e países cujos fluxos
são equivocadamente interpretados como “históricos”, como Portugal
e Itália. O Haiti é o principal país de origem de imigrantes no país em
2015, sendo um fluxo que se acentua com o passar desta última década
(BAENINGER, 2017). Os fluxos da migração contemporânea haitiana no
Brasil são um breve exemplo que podemos citar desse novo cenário
– um movimento marcado pela participação do Estado na construção
de seu campo social e pelas elaborações dos Estados, em nível global,
para lidar com as situações de “crise” (BAENINGER, 2017), que é também
disparador de novos debates, discursos, ações e iniciativas em nossa
sociedade. Em 2014, como uma das primeiras ações da política municipal para imigrantes em São Paulo, à época ainda sendo esboçada, foi
inaugurado o primeiro centro de acolhida para imigrantes administrado
pela prefeitura, em um primeiro momento, voltado principalmente para
imigrantes haitianos (SECOM, 2014).
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Tabela 1 - Entrada de Imigrantes no Brasil em 2015
PRINCIPAIS NACIONALIDADES DE IMIGRANTES
QUE ENTRARAM NO BRASIL EM 2015

Dados do Departamento de Polícia Federal,
obtidos em junho/2016
TOTAL
99.766
Nacionalidade
Quantidade
República do Haiti
14.525
BolÍvia
8.359
Colômbia
6.952
Argentina
5.749
República Popular da China
4.908
Paraguai
4.686
Uruguai
4.539
Peru
4.229
Portugal
4.026
Itália
3.238
Dados obtidos via Lei de Acesso à Informação e compilados pela CPMIg/SMDHC

Tabela 2- Número total de Imigrantes registrados no Brasil em 2016
PRINCIPAIS NACIONALIDADES DE IMIGRANTES QUE
ENTRARAM NO BRASIL EM 2016
TOTAL

1.211.129

Nacionalidade

Quantidade

Portugal

270.772

Bolívia

89.208

Japão

86.541

Itália

75.837

República do Haiti

64.985

Espanha

62.332

Argentina

58.275

República Popular da China

48.847

Uruguai

40.588

Estados Unidos da América

35.644

Dados obtidos via Lei de Acesso à Informação e compilados pela CPMIg/SMDHC

Outra informação relevante para esse cenário é a expressividade que o sistema
de refúgio tem tomado nas discussões sobre imigração no país. De 2010 a 2015,
foi observado um aumento de 2.868% no número de solicitações de refúgio
registrados pela Polícia Federal, de acordo com dados do Alto Comissariado das
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Nações Unidas para Refugiados (BRASIL, 2016), enquanto, em 2010, o sistema
de refúgio havia registrado 966 solicitações do reconhecimento da condição de
refugiado. Em 2015, esse número foi de 28.670 pessoas e, em 2016, de 10.308.
Segundo o relatório “Migrantes regionales en la ciudad de San Pablo”, publicado pelo Instituto de Politicas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR, o total de imigrantes registrados pela Polícia Federal em 2016 residentes no país era de 1.211.129, sendo que cerca de 32% destes imigrantes
se encontravam residindo na cidade de São Paulo. Esse novo cenário tem
se refletido cada vez mais tanto nas formas de teorizar as migrações para o
Brasil, quanto em ações muito concretas nas esferas de tomada de decisão
e formulação de política pública. A percepção geral é de que há um novo
momento das imigrações para o Brasil e que o Estado deve responder às
problemáticas que acompanham esse fenômeno.
Dentre os diferentes desafios teóricos e políticos para integração e acolhida de
imigrantes contemporâneos, a Educação é um tema em evidência. A Educação
no Brasil é reconhecida como um direito de todos e um dever do Estado e da
família conforme a Constituição Federal (artigos 205, 206 e 208), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional20 (art. 4° e 5°), o Estatuto da Criança e
do Adolescente21 (artigos 53 a 55) e a Lei de Migração22 (art. 4°). A origem nacional não pode ser um fator de discriminação para a garantia dos direitos de
crianças e adolescentes, dessa forma, o acesso das crianças imigrantes à escola
não deve ser diferenciado em relação às crianças brasileiras. Ainda assim, garantir o acesso a esse direito às populações imigrantes tem sido um processo
ainda mais complicado do que a garantia desse direito aos brasileiros. Do ponto de vista burocrático, em São Paulo, foi necessária uma apreciação específica
sobre a temática tanto pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo23,
quanto pelo Conselho Municipal de Educação da capital24.

BRASIL, Lei nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Disponível online: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm>
20

BRASIL, Lei nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Disponível online: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
leis/L8069.htm>
21

BRASIL, Lei n° 13.445, de 24 de Maio de 2017. Institui a lei de Migração. Disponível online:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13445.htm>
22

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Resolução nº 10, de 2 de fevereiro
de 1995. Disponível online: <http://siau.edunet.sp.gov.br/ItemLise/arquivos/10_1995.htm>
23

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO. Parecer n° 17/04, de 27 de Maio de
2004. Disponível online: <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/educacao/cme/
pareceres/index.php?p=958>
24

15

Uma questão a ser debatida e trabalhada por Estados que recebem fluxos
migratórios, como o Brasil, é a forma como estas pessoas, que passam a
fazer parte da população local, serão recepcionadas e integradas. Por sua
especial importância, o acesso à educação escolar de imigrantes internacionais destaca-se como um tema que deve, certamente, ser levado em
consideração e ter seu estudo aprofundado. (WALDMAN, 2012, p. 13)
Entretanto, para além das questões de acesso de crianças e adolescentes à
educação escolar, ainda há outras dimensões a respeito da educação de imigrantes que devem ser estudadas. Segundo Bianca Carolina da Silva (2015),
o direito à educação básica para imigrantes no Brasil tem avançado, nas formas da lei, mas ainda existem desafios no que diz respeito à “continuidade
e permanência das crianças migrantes nos bancos escolares” (SILVA, 2015,
p. 123). Silva aponta também a necessidade de que a academia se debruce
sobre a temática da educação de jovens e adultos imigrantes, que “adquire
complexidades próprias” (SILVA, 2015, p. 123).
Com efeito, o debate teórico no Brasil sobre a educação de imigrantes vem
sendo desenhado a partir de um enquadramento amplo, que entende os
direitos educativos enquanto direitos humanos. Nesse aspecto, de forma interdisciplinar, são discutidos o papel do Estado, a acessibilidade, a aceitabilidade e a adaptabilidade (MAGALHÃES; WALDMAN, 2016, p. 172). Além disso,
a atenção volta-se a todos os níveis, da educação infantil à educação de
jovens e adultos. Somando-se o número de matrículas na rede municipal de
São Paulo, em 2014, foi possível constatar o total de 3.281 estudantes não
nacionais matriculados nos Centros de Educação Infantil (CEI) à Educação de
Jovens e Adultos (EJA) (NORÕES, 2016, p. 195-196), observando-se um crescimento de 69% referente ao número de matrículas em 2010.
A maior parte da literatura teórica e das políticas públicas voltadas para a
população imigrante sobre o tema da educação no Brasil está focada no
debate sobre educação básica e escolarização de crianças. Contudo, as dinâmicas migratórias na cidade de São Paulo mobilizam um cenário muito
mais abrangente de atuação e desafios amplos. A educação de adultos e a
educação profissional de imigrantes, em seus diferentes níveis, ainda são
um tema incipiente de debate e é importante que seja pensada com rigor.
A busca por essas modalidades de educação encontra diversas motivações
subjetivas ou vinculadas a questões estruturais, incluindo a desvalorização
de experiências profissionais e educacionais obtidas em outros países, dificuldade para revalidação de diplomas, títulos e certificações, recolocação
no mercado de trabalho, aprendizado da língua portuguesa, entre outros. É
possível identificar demandas de imigrantes em cursos EJA, de Formação
Inicial e Continuada, acessando também políticas públicas como o Programa
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC) e os Centros
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de Desenvolvimento Social e Produtivo para Adolescentes, Jovens e Adultos
(CEDESP), além de cursos profissionalizantes ofertados por organizações da
sociedade civil e entidades de classe.
A atenção à educação de imigrantes tem sido uma constante em nível internacional também. A Comissão Europeia tem uma série de recomendações
para aplicação de políticas públicas de educação e trabalho para imigrantes. O fórum para políticas de boas práticas Education & Training 2020 inclui, entre seus objetivos, atenção especial à educação de imigrantes, além do
ensino de idiomas25. Para além deste enquadramento, a União Europeia tem
instituído, ao longo do tempo e em diversas instâncias, recomendações para
os Estados membros para o desenvolvimento de ações referentes à educação, compreendendo períodos da primeira infância até a educação de adultos.
Uma característica de muitos países europeus é atrelar a implementação de
políticas educacionais às políticas de integração de imigrantes mais amplas.
Nos Países Baixos, por exemplo, um largo histórico de discussões sobre abordagem política acerca da temática vinculou a discussão a outras iniciativas
com articulação entre governo central e governos locais, como programas de
acesso a trabalho e emprego, de registro e acompanhamento de imigrantes,
qualificação dos profissionais envolvidos com a implementação destas políticas, bem como articulação com entidades de classe e organizações laborais.
Os programas incluem articulação entre ensino de língua, orientação social e
orientação vocacional. No Reino Unido, essa temática esteve vinculada principalmente a organizações da sociedade civil, grupos comunitários e iniciativas
de voluntariado, focando principalmente no preparo dos imigrantes em situação de refúgio para acesso a formas de empregabilidade. Em estudo realizado,
identificaram que a maior parte dos refugiados entrevistados vinha de contexto urbano com níveis de educação formal que não seriam necessariamente
correspondentes aos índices de seus países de origem. Muitos dos que acessavam a educação de nível superior já tinham algum tipo de qualificação, mas
enfrentaram dificuldades para reconquistar o status apresentado previamente.
Além disso, identifica-se uma maior dificuldade para acesso à empregabilidade e educação para refugiadas mulheres, dadas as dificuldades de acesso
a vagas de educação infantil para os filhos. Em Portugal, são três principais
iniciativas do governo relacionadas à educação profissional e à educação de
adultos imigrantes: Programa Escolhas, Iniciativa Novas Oportunidades e Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP). Além disso, o governo português
estabeleceu em 2007 o Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural e, em 2010, o Plano para a Integração de Imigrantes, que inclui, na
sua agenda política, um eixo que contempla Emprego, Formação Profissional
e Dinâmicas Empresariais.

Disponível online: <https://ec.europa.eu/migrant-integration/
main-menu/eus-work/policy-areas>.
25
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Nas Américas, também encontramos diversos espaços de fruição destes debates. No Chile, a educação de imigrantes é pensada mais recentemente, mas
encontra sua fundamentação teórica nos esforços de educação intercultural
referente aos debates do programa de educação bilíngue prevista na chamada
“lei indígena”. Algumas das iniciativas para integração de imigrantes foram
relatadas no recente documento publicado sob nome de “Guía pedagógica para
una educación intecultural, anti-racista y con perspectiva de género26”. Embora
trate principalmente da educação básica e de nível médio, o debate da interculturalidade da educação deve estar inscrito em todo programa pedagógico
que tenha o estudante imigrante como agente relevante para a comunidade escolar. A Bolívia inclui em sua legislação a possibilidade de continuidade
educacional para bolivianos e bolivianas que vivem no exterior. O Centro Plurinacional de Educação Alternativa à Distância, um projeto piloto de 2012, tem
como ênfase a capacitação técnica para realização de atividades laborais de
imigrantes bolivianos em seus países de destino. Os cursos são realizados no
modelo de Educação a Distância e conferem certificação do estado boliviano.
As demandas são pensadas de acordo com as demandas por trabalho que a
comunidade de imigrantes bolivianas encontra nos países onde estão, tendo
sido idealizados principalmente conforme a demanda na Espanha. Dentre os
cursos realizados, estão: Técnico em Gerontologia Sócio-comunitário, Técnico
em Educação Infantil, Técnico em Construção Civil e Técnico em Confecção. No
Canadá, país que conta com aproximadamente 20% de sua população e 25%
de sua força laboral composta por imigrantes, há algumas décadas, diversas
iniciativas de educação para imigrantes, sendo que os estudos dos impactos e
da eficácia destas políticas já são amplamente estudados.
Nas últimas décadas, o Brasil tem passado por um novo momento relacionado à configuração migratória de sua população, além de um maior envolvimento com as políticas globais, com a participação no mercado e o acompanhamento de tendências de políticas públicas. Nesse cenário, é necessária
uma visão ampla dos fenômenos que o acompanham, sendo a educação de
imigrantes e o seu recorte específico de educação de adultos, profissionalizante, técnica e tecnológica, um tema que ainda está por ser desenvolvido.
1.3 Políticas públicas
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) foi
criado mediante transformação do Centro Federal de Educação Tecnológica
de São Paulo a partir da Lei Federal n° 11.892, de 29 de Dezembro de 2008,
que institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológi-

Disponível online: http://www.superacionpobreza.cl/wp-content/uploads/2017/
03/Gu%C3%ADa-pedag%C3%B3gica-para-una-educaci%C3%B3n-intercultural-anti-racista-y-con-perspectiva-de-g%C3%A9nero.pdf
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ca, inaugurando um novo tipo de política pública no Brasil. Segundo Eliezer
Pacheco (2010), Secretário de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação (SETEC/MEC), à época, a criação dos Institutos Federais
tem como pressuposto o combate às desigualdades estruturais, incluindo a
promoção da justiça social, o desenvolvimento local e regional e o intuito
pedagógico de integrar “ensino técnico e científico, articulando trabalho, ciência e cultural na perspectiva da emancipação humana” (PACHECO, 2010,
p. 2). Os Institutos Federais (IFs) têm natureza jurídica de autarquia, sendo
detentoras de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar e ofertam cursos de modalidades educativas da
educação básica à pós-graduação, incluindo modalidades integradas, concomitantes ou subsequentes de ensino técnico ao ensino médio regular,
formação inicial e continuada, graduação, mestrado profissional ou acadêmico e doutorado. Dentro dessa perspectiva de política pública, os IFs têm
como atribuição a responsabilidade de se articular com as demandas de
desenvolvimento das regiões em que se localizam, sejam elas articuladas
pelo poder público ou pelas comunidades que compõem o território de seu
entorno. É nesse contexto que agentes que compõem o território do IFSP,
principalmente a partir do Câmpus São Paulo, começam a se mobilizar para
construir políticas que consigam articular as comunidades de suas localidades ao acesso à educação.
O Câmpus São Paulo do IFSP localiza-se no bairro do Pari, em frente à Praça
Kantuta, importante espaço de sociabilidade de imigrantes, principalmente de origem boliviana, na cidade de São Paulo (SILVA, 2015, p. 117), onde
ocorre uma feira gastronômica e cultural todos os domingos. A região do
Pari é composta por diversas comunidades de imigrantes contemporâneos.
Segundo vídeo institucional da Secretaria Municipal de Saúde sobre o Desafio Mais Saúde na Cidade, ocorrido em 2016, 25% das famílias cadastradas
na Unidade Básica de Saúde do Pari, a poucos metros da Praça Kantuta, são
imigrantes, contabilizando mais de 25 países de origem diferentes27. A Escola
Municipal de Ensino Fundamental Infante D. Henrique, também localizada
no entorno da praça, conta com 20% de alunos filhos de imigrantes, segundo
reportagem28. Além disso, a região conta com uma série de espaços de convivência, como a Mesquita do Pari, que atende a diversos imigrantes muçulmanos e já contou com diversas atividades para este público, como mutirão
de atendimento em 201429, o curso de português do Serviço Franciscano

27

Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=_-CESd5mkoM

Disponível em https://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/escolas-municipais-de-sp-temcursos-de-portugues-para-imigrantes.ghtml
28

Disponível em http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-faz-mutirao-paraatender-refugiados
29
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de Solidariedade e Núcleo Refazenda30 e outros serviços dedicados a esse
público, como o Centro de Acolhida para Imigrantes, serviço inaugurado em
2015 em parceria da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento
Social e a Missão Scalabriniana, que chega a acolher até 200 imigrantes31 em
situação de vulnerabilidade. É importante destacar também a atuação do Coletivo Sí, Yo Puedo, grupo da sociedade civil composto por mulheres imigrantes e brasileiras que discutem o acesso à educação e ofertam informações e
cursos para imigrantes desde 2012, com atuação principalmente na região
da Praça Kantuta (SILVA, 2015, p. 117).
As principais ações do IFSP voltadas ao público imigrante datam de 2014,
com a oferta de cursos
���������������������������������������������������������
de Cultura Brasileira e Língua Portuguesa para Estrangeiros via PRONATEC no município de Santo André32 e também por meio
de programas de extensão, sob coordenação dos professores Luiz Henrique
Siloto e Flavio Biasutti Valadares33. Também, em 2016, o Prof. Flavio Biasutti Valadares realizou um ciclo de oficinas para hispânicos com o objetivo
de propiciar vivências deste público para inserção no mercado do trabalho;
foram 10 oficinas, no decorrer do ano, sobre diversas temáticas que envolveram cultura e língua, com ministrantes do Câmpus São Paulo, Departamento
de Humanidades, área de Códigos e Linguagens.
Em 2016, o IFSP abriu um edital para revalidação de diplomas emitidos no
exterior34, que beneficiou o imigrante nigeriano Courage Ehiosun (atualmente, ele é estudante de pós-graduação em uma instituição de ensino na Alemanha). Novos editais para a revalidação de diplomas estrangeiros devem
ser divulgados ainda em 2018.
No mesmo ano, foi realizado o III Seminário do IFSP sobre Diversidade Cultural e Educação de 2016, que teve como tema “Migrações Internacionais e
Direitos Humanos”35 e iniciado o projeto de extensão MigrAções, sob coordenação do professor André Eduardo Ribeiro da Silva. Finalmente, em 2017, foi

30

Disponível em https://www.nucleorefazenda.com.br/projeto-andorinha

Disponível em http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/direitos_humanos/participacao_social/ATAS/Relatorio%20CPMig%20OIT_pt_Final.pdf
31

Cf. Edital Interno/Externo n° 22/2014 do IFSP e diário do Grande ABC. Disponível em
http://www.dgabc.com.br/Noticia/1009678/sto-andre-forma-turma-de-haitianos
32

Disponível em http://www.ifsp.edu.br/index.php/outras-noticias/52-reitoria/4745-ifspdialoga-com-entidades-de-assistencia-a-imigrantes-e-refugiados.html
33
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Edital IFSP n° 244/2016.

Disponível em http://prx.ifsp.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=
70&Itemid=177&lang=en
35
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criado o curso de extensão de Cultura brasileira para estudantes hispano-falantes, que contou em sua organização com a participação das servidoras
Rocio Quispe Yujra e Danielle Yura36. Em Maio de 2017, a partir da experiência acumulada, o reitor em exercício baixa a portaria n° 1.838, constituindo
a Comissão de Estudos para viabilizar o Ingresso de Refugiados e Imigrantes
a cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio e de Graduação
do IFSP (CEIM), com o intuito de buscar respostas mais duradouras às questões de acesso à educação para imigrantes. Em janeiro de 2018, o curso
de extensão “Português do Brasil para Hispânicos” foi novamente proposto
via Edital SPO 002/2018 contando já com as contribuições dos estudos do
CEIM, incluindo flexibilidade nas exigências documentais e a publicação e
divulgação em português e espanhol do edital, tendo em vista a melhoria do
acesso à informação para o público-alvo.
Os IFs, enquanto política pública, representam uma escolha por um projeto de orientar a educação, a ciência e a tecnologia, aliados ao projeto de
desenvolvimento do país. Em outro nível, a atuação do IFSP responde às
mobilizações dos municípios que estão circunscritos. A cidade de São Paulo
e a cidade de Santo André, desde 2013, têm dado ênfase à promoção de políticas voltadas à população imigrante, a partir da criação da Coordenação de
Políticas para Migrantes (CPMig), no primeiro caso, e da atuação da Secretaria de Direitos Humanos e Cultura de Paz, no segundo37. Ao mesmo tempo,
à luz de uma política que deve se orientar pelo desenvolvimento local e
regional, o Câmpus São Paulo, especificamente, reage aos arranjos de perfil
populacional no bairro em que se encontra.
As políticas de acesso diferenciado para imigrantes têm sido discutidas
prioritariamente em universidades, muitas motivadas pelo conveniamento
com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados – ACNUR, entretanto, os IFs possuem um mandato e princípios de ação muito distintos
àqueles debatidos pelas universidades. Segundo Pacheco (2010), a criação
dos IFs está intimamente ligada ao “ciclo de revolução tecnológica” (p. 17)
que o Brasil vive, que gera “novas demandas para a formação de trabalhadores”. Além disso, os IFs seguem a linha de unir a base curricular e o projeto
pedagógico em articulação com os arranjos produtivos locais38, “aglomera-
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Cf. Edital IFSP SPO 026/2017.

A chegada de imigrantes haitianos no município de Santo André mobilizou diversas ações
do poder público em relação a esse grupo de imigrantes, como o censo de haitianos, realizado em 2015 e 2016. Disponível em http://www2.santoandre.sp.gov.br/index.php/noticias/
item/10567-prefeitura-realiza-segundo-censo-de-haitianos-neste-sabado-14
37

Disponível em http://www.ifsp.edu.br/index.php/outras-noticias/52-reitoria/2968-aexpansao-do-ifsp-em-linhas-gerais.html
38
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ções territoriais de agentes econômicos, políticos e sociais, que têm foco em
um conjunto específico de atividades econômicas e que apresentam vínculos
entre si” (CASSIOLATO E LASTRES, 2003 apud EBER, 2008). Segundo Silva
(2015), a busca pelo ensino profissionalizante é uma resposta direta às formas como a comunidade boliviana se organiza em sua estrutura produtiva na
cidade de São Paulo. Com a vinculação da comunidade a atividades limitadas
à indústria têxtil, o ensino técnico e profissionalizante é uma possibilidade
de transformação dessa trajetória de trabalho, de acordo com testemunho de
Verónica Yujra, uma das fundadoras do coletivo Sí, Yo Puedo:
[…] a ideia do investimento em educação técnica presente em seu relato
pode ser entendida como relacionada a uma estratégia, orientada para a diferenciação das condições do grupo familiar/de origem. […] Assim, expõem-se uma perspectiva de motivação dos sujeitos com relação à educação profissional, bem como de sua organização para promoção da acessibilidade
à mesma. Neste caso, ressalta-se, vemos pretensões quanto ao ingresso no
nível médio, em instituições da rede pública. (SILVA, 2015, p. 136)
A oferta de educação profissionalizante, incluindo as modalidades técnica
e tecnológica, tem aparecido frequentemente nos debates de políticas públicas para integração de imigrantes na sociedade brasileira. Conforme levantamento feito por Bianca Carolina Pereira da Silva (2015), o PRONATEC
foi uma das políticas pensadas para a reintegração produtiva de imigrantes
dentro da constituição da política municipal para imigrantes em São Paulo.
Em 2013, data que marca a criação da Coordenação de Políticas para Migrantes (CPMig), o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
junto ao Ministério do Trabalho e Emprego elaboraram o projeto PRONATEC
Imigrantes, que contou com a realização do evento “Diálogo de capacitação
para imigrantes latinos em São Paulo”. Segundo a pesquisadora, uma das
razões para essa iniciativa foi “a repercussão adquirida no exterior, especialmente nos Estados Unidos” (SILVA, 2015, p. 144) a respeito do trabalho em
condições análogas à escravidão, identificado principalmente nas comunidades imigrantes de origem boliviana.
Essa escolha é evidenciada em outra ocasião, quando o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), em parceria com a Agência da ONU para Refugiados
(ACNUR), organizou um ciclo de oficinas sobre Trabalho e Emprego para Solicitantes de Refúgio e Refugiados, entre 2011 e 2012. Motivado por uma
agência de uma organização internacional, o governo brasileiro busca promover discussões sobre a integração de imigrantes ao mercado de trabalho.
Não por acaso, um dos eixos temáticos levantados nos grupos de trabalho
para endereçar a questão da empregabilidade de imigrantes em situação de
refúgio foi o de “Qualificação Profissional e/ou Reconhecimento de Formação Anterior”. São recomendações deste grupo de trabalho:
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Qualificação Profissional e/ou Reconhecimento de Formação Anterior
1. Nacionalização de parcerias com entidades como SESC, SENAC e SESI
para oferta de mais oportunidades de qualificação profissional para
refugiados(as) em todas as unidades destas instituições.
2. Divulgação entre os(as) refugiados(as) dos cursos de qualificação profissional disponibilizados gratuitamente na cidade de São Paulo.
3. No âmbito da Cátedra Sérgio Vieira de Melo, seria importante propor
uma ação para sensibilizar as universidades sobre o tema da validação de
diplomas e ingresso de refugiados(as) em cursos de graduação e pós-graduação. Buscar apoio do MEC nesta questão.
4. Oferta de curso de português (turmas mais avançadas) em horário alternativo ao horário onde geralmente os(as) refugiados(as) estão trabalhando ou buscando emprego. Por exemplo, formação de turma aos sábados
para que os(as) refugiados(as) aprofundem seu conhecimento no idioma
português de modo a facilitar sua busca ou permanência no trabalho39.
O CEIM, em concordância com as suas atribuições e os princípios estabelecidos na implementação dos Institutos Federais, busca reforçar a responsabilidade social frente à realidade em que se insere, articulando interesses que
se organizam em seu território, as expectativas dos direcionamentos das políticas públicas voltadas à integração de imigrantes e desenvolvimento local
que estão sendo levadas a cabo pelo estado, organizações internacionais e
organizações da sociedade civil.

Relatório da 1ª Oficina sobre Trabalho e Emprego para Solicitantes de Refúgio e
Refugiados(as). São Paulo, SP - 24 e 25 de fevereiro de 2011.
39
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2

AÇÕES DA CEIM
CEIM
2.1 Reportagem sobre a formação da CEIM

Comissão estuda acesso de imigrantes e refugiados no IFSP
Qua, 17 de maio de 2017 13:19
Por meio da Portaria nº 1.838, o IFSP criou, no último dia 16 de maio, uma
comissão de estudos para viabilizar o ingresso de refugiados e imigrantes
nos cursos da Instituição.
A comissão tem por objetivo realizar estudos de demandas para viabilizar
o ingresso do aluno refugiado e imigrante em situação de vulnerabilidade nos cursos técnicos e superiores, de modo a colaborar para garantir seu
acesso a serviços e direitos, inserção social, econômica e produtiva, considerando a situação desfavorável vivenciada por essas pessoas.
A formação do grupo é resultado das reflexões realizadas durante o
III Seminário do IFSP sobre Diversidade Cultural e Educação de 2016,
que teve como tema “Migrações internacionais e Direitos Humanos”.
A coordenadora de Ações Socioculturais da pró-reitoria de Extensão,
Simone Maria Magalhães, explica que os seminários reúnem, no mínimo, dois servidores de cada câmpus do IFSP. Esses servidores têm o
compromisso de levar esses debates para a Semana da Diversidade
realizada no final do ano em todos os câmpus do IFSP. Após essas discussões, são apontas ações efetivas para sanar deficiências sobre o
assunto junto à Instituição.
Durante conversas com o Coletivo Si, Yo Puedo! (que oferece informações
aos imigrantes de origem latino-americana instalados principalmente
no bairro do Pari – região onde também se encontra o Câmpus São Paulo
do IFSP) e com o professor André Ribeiro da Silva do Câmpus São Paulo,
que coordena cursos voltados a esse público, verificou-se que a principal
demanda dos estudantes de origem latino-americana é seu acesso aos
cursos do IFSP.
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Os imigrantes e refugiados procuram o Instituto Federal principalmente
para solicitar a validação do diploma adquirido em outro país e para participar de cursos de português para estrangeiros, como o oferecido por meio
do Pronatec em 2015 na cidade de Santo André.
No entanto, os serviços prestados não atendem à demanda de formação
dessa parcela da população. “Precisamos resolver a distância e a falta de
informação entre o IFSP e a comunidade. Apesar de estarmos tão próximos
fisicamente, há essa distância social”, aponta Simone.
Além do acesso, serão estudadas maneiras de garantir a permanência, até
o fim do curso, desses estudantes que vivem em situação de vulnerabilidade social. “Sabemos que muitas vezes eles não têm um trabalho formal e vivem situações de humilhação social muito forte, entre outras dificuldades,
como a falta de domínio da língua portuguesa. Isso tem um impacto no
desempenho escolar. Essa demanda vai exigir uma preparação por parte
do IFSP também”, acrescenta a servidora.
Devido à relevância do tema, a comissão reúne quatro pró-reitorias, sendo: Desenvolvimento Institucional; Ensino; Extensão; e Pesquisa, Inovação
e Pós-graduação.
Trabalho
Os membros titulares da comissão já se reuniram duas vezes para apresentação e determinação dos objetivos do grupo e para divisão de tarefas. Os participantes estão realizando o levantamento de ações de acesso
e permanência já oferecidos por outras instituições de ensino superior e
convidando representantes de comunidades e movimentos de imigrantes
e refugiados para apresentarem suas demandas e expectativas.
A comissão prevê a realização de uma jornada de imigrantes no mês de
outubro para apresentar os estudos realizados até então.
Com duração de seis meses, a comissão deve apresentar, em novembro, o
resultado dos trabalhos realizados durante esse período, bem como uma
proposta de ação a ser concretizada pelo IFSP.
Seminário da Diversidade
O Seminário da Diversidade é realizado pela pró-reitoria de Extensão (PRX)
desde 2014 com temas variados, que posteriormente são repercutidos em
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todos os câmpus do IFSP e geram, ao final das discussões, uma atividade
prática institucional. Assim surgiram o Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e
Indígenas (NEABI) e o Núcleo de Estudos sobre Gênero e Sexualidade (NUGS).
Em 2017, o IV Seminário sobre Diversidade Cultural e Educação será realizado no dia 23 de maio com tema “Povos indígenas, territórios e lutas: o
desafio do fazer pedagógico”, no Câmpus Pirituba. Saiba mais aqui.
Publicado originalmente em http://www2.ifsp.edu.br/index.php/
outras-noticias/52-reitoria/4605-comissao-estuda-acesso-e-permanencia-de-imigrantes-erefugiados-no-ifsp.html

2.2 Reportagem sobre a visita à UFSCar

Comissão do IFSP conhece processo de
seleção de refugiados da UFSCar
Sex, 23 de junho de 2017 00:00
Integrantes da comissão de estudo criada para viabilizar o ingresso de refugiados e imigrantes nos cursos do IFSP estiveram nesta quinta-feira, 22
de junho, na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) para conhecer o
método de implementação do processo seletivo específico para ingresso de
refugiados na instituição.
Baseada em legislações, convenções e outros documentos de proteção aos interesses dos refugiados, a UFSCar realiza, desde 2009, um
processo seletivo específico para pessoas nessa condição. No decorrer
dos anos, a seleção para os cursos de graduação da universidade sofreu ajustes e se aprimorou. Esse trabalho é realizado na universidade federal pelas servidoras da Coordenadoria de Acompanhamento
Acadêmico e Pedagógico para Estudantes Thaís Juliana Palomino e
Eliana Marques Ribeiro Cruz, e pelo coordenador de Ingresso na Graduação, Wagner Santos.
Com a crescente demanda desse público por cursos de níveis técnico e superior, o IFSP tem buscado, por meio da comissão, informações junto a outras
instituições de ensino que já atendem refugiados e imigrantes por meio de
processos seletivos específicos que contemplem suas especificidades.
Uma das principais barreiras encontradas pelos imigrantes e refugiados nos
processos seletivos convencionais é a apresentação dos documentos exigi-
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dos nos editais. “O refugiado não tem tempo de pensar em guardar seu diploma, seu histórico escolar e todos os seus documentos. Há casos em que ele
chega apenas com a roupa do corpo”, aponta Thaís Palomino, destacando
que os refugiados são obrigados a deixar seu país devido à perseguição racial, política e religiosa, e a desastres naturais, entre outros motivos.
Antes do início das aulas, a UFSCar prepara seus servidores para receberem
esses estudantes com orientações sobre legislação e direitos reservados
aos refugiados, como o sigilo da identidade, uma vez que podem ser perseguidos no seu país de origem. Posteriormente, são realizadas ações de
acolhimento aos estudantes refugiados. Entre elas, reuniões nas quais os
coordenadores das áreas dão as boas-vindas aos estudantes aprovados no
processo seletivo.
Além de viabilizar o ingresso desses estudantes, a pró-reitoria de Graduação da UFSCar promove ações de permanência, como auxílio para moradia e alimentação, bolsa para aqueles que desenvolvem atividades na
universidade e acompanhamento pedagógico.
Os membros da comissão do IFSP Simone Maria Magalhães, Cynthia
Lushiuen Shieh, Rocio Quispe Yujra e Danielle Yura retornaram ao IFSP com
o compromisso de repassar as informações aos demais membros do grupo
na reunião do próximo dia 3 de julho.
Formada em 16 de maio por meio da Portaria n. 1.838, a comissão tem duração de seis meses com o objetivo de apresentar, em novembro, o resultado dos trabalhos realizados durante esse período, bem como uma proposta de ação a ser concretizada pelo IFSP.
Publicado originalmente http://www2.ifsp.edu.br/index.php/
outras-noticias/52-reitoria/4660-comissao-do-ifsp-conhece-processode-selecao-de-refugiados-da-ufscar.html

2.3 Memória do “Encontro entre IFSP e entidades de imigrantes: aproximações
e possibilidades”
Data do evento: 16 de agosto de 2017
Horário: 18 às 22 horas
Local: Auditório Aldo Ivo, Campus São Paulo/IFSP
Introdução: um pouco da história antes do Encontro
A Comissão de Estudos para Viabilizar o Ingresso de Refugiados e Imigrantes
nos cursos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo/
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IFSP foi instituída por meio da Portaria 1.838, de 16 de maio de 201740. Foi o
primeiro passo para tornar oficiais ações que já vinham sendo realizadas, de
modo isolado, pelo IFSP.
Com o objetivo de implementar políticas com a finalidade de viabilizar o
ingresso como aluno ao portador de estado de refugiados e de imigrantes
em situação de vulnerabilidade nos cursos do IFSP, a partir de estudos de
demandas, iniciamos nossos trabalhos. Os membros – Simone Maria Magalhães, Cynthia Lushiuen Shieh, Rocio Quispe Yujra, André Eduardo Ribeiro da
Silva, Solange de Oliveira, Miriam Vidal de Negreiros (titulares) e Danielle
Yura, Reginaldo Guilhermino Cabral Libório, Vitor Hugo de Rosa, Flavio Biasutti Valadares, Elaine Alves Raimundo e Camilo Garcia Bogado (suplentes),
além de convidados como Fabio Andó Filho, representante do Centro de Referência e Atendimento para Imigrantes, e de Luiz Henrique Siloto, professor
do IFSP – discutiram, em reuniões, formas para se atingir o objetivo para o
qual a Comissão foi instituída.
No decorrer de nossas conversas, chegamos à conclusão de que um modo de
ação muito eficaz seria promover um encontro com as entidades representativas dos segmentos envolvidos. A Comissão fez os contatos e, a partir disso,
nosso Encontro tornou-se realidade.
O Encontro
Minutos antes de se iniciar o evento, recebemos os representantes das entidades. Na sequência, iniciando a programação, Simone Maria Magalhães abriu os
trabalhos, apresentando-se à plateia. Ela descreveu os objetivos da Comissão e
agradeceu a presença das instituições. Convidou, então, o Reitor do IFSP, Magnificente Eduardo Antonio Modena, e o Pró-Reitor de Extensão, Prof. Wilson
de Andrade Matos, para darem as boas-vindas aos presentes. O Prof. Wilson
ressaltou o diálogo com as instituições e a importância da escola pública para
o atendimento da sociedade. O Reitor, em sua fala, chamou a atenção para a
história do IFSP, além de frisar a missão do Instituto em relação ao ensino, à
pesquisa e à extensão. Em seguida, citou os processos e ações dos últimos
anos, observando que a gestão tem tentado ofertar extensão à comunidade a
partir de ações que a Pró-Reitoria de Extensão vem implementando.
Foi exibido, após as falas do Pró-Reitor e do Reitor, um vídeo que apresenta
o IFSP. Finalizada esta parte, passamos à apresentação dos projetos já realizados e/ou em realização pelo IFSP:

Disponível em file:///C:/Users/Daniele/Downloads/OUT_PORT_3912_Comisso%20de%20
estudos%20para%20viabilizar%20o%20ingresso%20de%20refugiados%20e%20imigrantes%20nos%20cursos_P.pdf
40
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Danielle Yura e Rocio Quispe Yujra apresentaram o projeto Cultura Brasileira
para Hispano-Falantes com estudantes entre 8 e 13 anos, com ações muito
significativas para o desenvolvimento dessas crianças, bem como sua inserção
na cultura brasileira, por meio de variadas atividades, aos sábados. Houve a
menção de algumas dificuldades para que o projeto avance e contemple mais
crianças, como a obrigação da apresentação de documentos como o comprovante de residência para a inscrição no projeto e a alta carga de trabalho
enfrentada pelos pais, dificultando o acompanhamento dos filhos nos estudos.
Nesse sentido, precisamos buscar maneiras para que o IFSP e a comunidade
envolvida possam viabilizar um maior acesso de crianças ao projeto.
Rocio Quispe Yujra apresentou o coletivo Sí, Yo Puedo!. Ela contou seu histórico e seu êxito de tantos anos com ações efetivas que auxiliam a comunidade do entorno do IFSP, além de relatar os valores do projeto. Em seguida,
apresentou as parcerias e os apoiadores, os objetivos, o público-alvo, além
de mostrar as atividades desenvolvidas pelo projeto (curso de Português,
cursinho preparatório, empreendedorismo e orientação dada na feira da Praça Kantuta, localizada no bairro do Canindé), e os resultados alcançados (a
cada domingo, são atendidas, em média, 100 pessoas).
O Prof. Luiz Henrique Siloto explanou projetos de abordagem linguística,
como o curso de extensão ofertado por ele, Alice Pereira Santos e Flavio Biasutti Valadares em 2014, que envolveu a comunidade hispano-falante, com
o ensino de Português do Brasil. Também, relatou o Ciclo de Oficinas de Língua e Cultura, realizado em 2016, com a oferta de 10 oficinas que trataram
de variados temas ligados à língua e à cultura do Brasil. Por fim, destacou
os projetos previstos para 2017 e ressaltou a importância de se articular os
vários projetos atualmente em desenvolvimento.
O Prof. André Eduardo Ribeiro da Silva apresentou o projeto MigrAÇÕES e RefugiadXs na Metrópole de São Paulo na Contemporaneidade, destacando suas
ações de conscientização dessa demanda, principalmente nos últimos anos
na cidade de São Paulo. Expôs o histórico do projeto e as motivações que
o levaram a propor sua implementação. Mostrou as ações desenvolvidas no
projeto, como o “Prosa Migrante” e o “Migra Tese”, além dos desdobramentos
a partir dos resultados do projeto, externamente ao IFSP.
Lucimara Del Pozzo, representante da Coordenadoria de Extensão do Câmpus São Paulo, citou alguns exemplos de cursos de extensão que são ofertados no câmpus. Ela ressaltou que os cursos são abertos a toda comunidade
externa, inclusive imigrantes e refugiados.
Em seguida, cada um dos representantes das entidades presentes teve a
oportunidade de apresentar-se, explicando os objetivos delas e as atividades
que promovem, tais como curso de Português para imigrantes e refugiados.
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Além da participação das entidades, o evento foi enriquecido com os
depoimentos de Courage Ehiosun, que conseguiu no IFSP a revalidação do
diploma do seu curso superior realizado na Nigéria, e do haitiano Jean Marie
Carmain, aluno do curso de Licenciatura em Geografia do Câmpus São Paulo,
que ingressou através do Sistema de Seleção Unificada (Sisu).
Para encerrar o Encontro, o público pôde prestigiar a apresentação cultural
do grupo boliviano Kollasuyu Maya.
2.4 Reportagem sobre o Encontro entre IFSP e entidades imigrantes

IFSP dialoga com entidades de assistência a imigrantes e refugiados
Sex, 18 de agosto de 2017 13:59
A Comissão de estudo para viabilizar o ingresso de refugiados e imigrantes nos cursos do IFSP reuniu inúmeras entidades de assistência aos imigrantes e refugiados durante reunião realizada na noite da última quarta-feira, 16 de agosto, no Câmpus São Paulo.
O “Encontro entre IFSP e entidades de imigrantes: aproximações e possibilidades” teve como objetivo uma primeira aproximação com as instituições, de modo a identificar as demandas dessa população para que
o Instituto Federal possa contribuir, num futuro próximo, para sanar as
principais dificuldades educacionais de imigrantes e refugiados.
O pró-reitor de Extensão, Wilson de Andrade Matos, lembrou que o IFSP
tem como missão o atendimento ao público, independentemente do seu
gênero, etnia e opção sexual. “Temos discutido a pluralidade da Instituição, que precisa ser plural em todos os momentos, inclusive no ingresso,
proporcionando a manutenção dos estudantes nos cursos”. Ele destacou
que o IFSP tem se empenhado para combater atitudes discriminatórias e
se aproximado de comunidades imigrantes e refugiadas.
O reitor Eduardo Antonio Modena apresentou o Instituto Federal de São
Paulo, sua estrutura, os cursos oferecidos, as ações do tripé Pesquisa, Ensino e Extensão e também os cursos de outras modalidades para atender
à comunidade do entorno dos câmpus do IFSP que não é contemplada
pelos cursos regulares. Modena lembrou que a Instituição iniciou o atendimento aos imigrantes com a oferta do curso de português para francófonos, e tem capacidade para oferecer inúmeras atividades para melhorar a vida da população.
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Projetos
A presidente da comissão, Simone Maria Magalhães, conduziu a apresentação dos projetos desenvolvidos no Câmpus São Paulo que têm como
público-alvo os imigrantes ou refugiados. As servidoras da reitoria Danielle
Yura e Rocio Quispe Yujra apresentaram o projeto “Cultura brasileira para
estudantes hispano-falantes”, que atende estudantes de 8 a 13 anos de escolas públicas da região do Pari descendentes ou imigrantes latino-americanos. Além de atividades lúdicas que reforçam o aprendizado da língua
portuguesa, o projeto proporciona visitas a espaços públicos de cultura,
lazer, ciência e tecnologia, como museus, bibliotecas e centros culturais.
Rocio Quispe Yujra, também representante do Coletivo Si, Yo Puedo!, apresentou as inúmeras ações voltadas à comunidade latino-americana realizadas pela entidade na região da Praça Kantuta e também nas dependências do Câmpus São Paulo. Primeira servidora boliviana do IFSP, Rocio
destacou a importância do desenvolvimento de atividades voltados à comunidade do entorno da Instituição de maneira institucional, já que até
então todas as atividades eram organizadas pelo coletivo. Dessa maneira,
a comunidade passa a ter acesso ao IFSP e aos cursos oferecidos, desconhecidos pela população.
O professor Luiz Henrique Siloto, do Câmpus São Paulo, apresentou diversos cursos de português e cultura brasileira para hispânicos oferecidos no
Câmpus São Paulo sob a coordenação do professor Flávio Biasutti Valadares, também do Câmpus São Paulo. Siloto destacou que em 2014 o número de interessados nos cursos aumentou sobremaneira, o que levou ao
oferecimento de diversas oficinas pelos professores do câmpus. Apesar da
grande demanda, as atividades sofrem com a evasão, uma vez que são realizadas durante a semana, período em que muitos imigrantes necessitam
se dedicar ao trabalho.
Docente da área de Geografia do Câmpus São Paulo, André Eduardo
Ribeiro da Silva é responsável pelo “Projeto MigrAções: imigrantes e
refugiados(as) na metrópole São Paulo”, que pretende desvendar os
múltiplos sentidos das territorialidades migratórias internacionais recentes dirigidas ao Brasil e, especialmente, a São Paulo. André citou,
entre as diversas atividades realizadas pelo projeto, a promoção de palestras sobre o refúgio em escolas técnicas e as atividades de conscientização e discussão junto aos discentes e especialistas no assunto, com
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o a “Semana de Geografia: Migrações Internacionais e Educação” e a
“Semana Migrações e Direitos Humanos”, realizadas no Câmpus São
Paulo. O professor orgulha-se ao apontar o aumento dos trabalhos de
conclusão do curso de Licenciatura em Geografia que trazem como temática os processos migratórios.
A Coordenadoria de Extensão do Câmpus São Paulo, Lucimara Del Pozzo,
explicou que o setor dá suporte às ações extensionistas promovidas no
câmpus e realiza o diálogo com a comunidade externa de modo a conhecê-la e valorizá-la.
Instituições participantes
Todas as entidades participantes apresentaram as ações realizadas em
prol do imigrante e do refugiado e também as necessidades dessa população em relação ao ensino e à profissionalização.
Participaram do encontro as seguintes entidades: Centro Cultural Árabe-Palestino de São Paulo, Coletivo Si, Yo Puedo!; Centro de Referência e Atendimento para Imigrantes (CRAI)/ Serviço Franciscano de Solidariedade (Sefras), Cáritas, Missão Paz, Coletivo Conviva Diferente, Centro de Integração
da Cidadania (CIC) do Imigrante, Núcleo de Estudo Migrações, Gênero e
Direitos Humanos (NEMICDHS) do Coletivo Si, Yo Puedo!, Centro de Apoio
e Pastoral do Migrante, Feira Kantuta, Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo. Alunos do Câmpus São Paulo e servidores do IFSP também prestigiaram o encontro.
René Quisbert, representante da Feira Kantuta, realizada aos domingos
em frente ao Câmpus São Paulo do IFSP, lembrou que a feira não é apenas
um espaço de gastronomia e cultura. “Muitas reivindicações nasceram lá.
E agradecemos a parceria com o IFSP. O Coletivo Si, Yo Puedo cresceu muito
com esse apoio”, avaliou.
Viviana Peña, do CRAI/Sefras, elogiou a iniciativa da comissão do IFSP. “Há
uma grande dificuldade de inserção no mercado de trabalho por parte desses imigrantes, e eles acabam desistindo das suas profissões”, observou. Viviana apontou a necessidade de união entre as instituições para oferecer à
população imigrante e refugiada condições de viverem de maneira digna
no Brasil. “O imigrante precisa ser visto como um sujeito de direitos. Direito
à educação, à saúde, à participação na nossa sociedade. Ninguém trabalha sozinho. É importante que trabalhemos em rede”, disse.
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Jean Marie Carmain cursa o 3º semestre de Licenciatura em Geografia do
Câmpus São Paulo. Ele ingressou por meio do Sistema de Seleção Unificada, o Sisu, e revela que demorou anos para que tivesse documentos suficientes para participar do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. “Se
houvesse um processo seletivo diferenciado para imigrantes, com menos
exigência de documentos, que são custosos e levam muito tempo para
serem emitidos, eu poderia ter ingressado aqui há mais tempo”. O aluno
diz que foi recebido de braços abertos no IFSP e faz planos para seu futuro.
“Espero que o curso traga melhorias para minha vida e que com o conhecimento adquirido eu possa ajudar outras pessoas. Hoje me considero igual
a qualquer outro brasileiro”, assegura.
Encerramento
O encerramento das atividades ficou por conta da contagiante apresentação do grupo boliviano Kollasuyu Maya, fundado no Brasil em 2014 a partir
da fusão dos grupos Centro Cultural Kollasuyu e Teatro Maya Experimental. O grupo nasceu da necessidade de incentivar a juventude imigrante em
São Paulo, difundindo a arte e a transformação social por meio da dança,
música, teatro, oficinas, workshops e luteria.
Apolinan Cesar Chui, membro do Kollasuyu Maya, agradeceu a recepção
do Brasil aos imigrantes. “Aqui podemos andar livremente, o governo nos
forneceu documentos. Sempre trabalhei e nunca passei fome no Brasil”,
disse. Juan Cusicanki destacou a continuidade do intercâmbio cultural por
meio da música e da dança trazida pelos antepassados.
Simone Maria Magalhães, coordenadora da comissão, destacou que o
evento foi um sucesso, com a adesão de diversas entidades convidadas que
reconheceram a relevância dessa aproximação. “As entidades que não puderam participar pediram o agendamento de uma reunião, pois entendem
que a relação com o IFSP é necessária e bem-vinda para as atividades que
eles oferecem de formação e inserção dos imigrantes e refugiados no mercado de trabalho”. Ela destacou que a metodologia utilizada na atividade
foi assertiva, uma vez que as entidades sentiram-se à vontade para dialogar e apresentar suas ações.
A comissão, no entanto, tem um longo caminho para percorrer, avalia
Simone. “Temos importantes iniciativas que precisam ser aprimoradas e
ampliadas. Esse estudo da comissão é muito importante no sentido de levantar as demandas existentes e ver de que forma o IFSP, dentro de suas
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especificidades, podem atendê-las. O encontro demonstrou que além de
mobilizar a comunidade externa, é preciso intensificar os mecanismos e a
comunicação para dialogar com a comunidade interna ao IFSP”, concluiu.
Publicado originalmente http://www2.ifsp.edu.br/index.php/
outras-noticias/52-reitoria/4745-ifsp-dialoga-com-entidades-deassistencia-a-imigrantes-e-refugiados.html

2.5 Encontro de estudo: “Concepção de Políticas Sociais e Públicas e suas
categorias principais de análise”, com a Profª. Alda Roberta Torres
Dando continuidade ao processo de instrução e reflexão da Comissão, no dia
21 de agosto de 2017 foi realizado um encontro de estudo sobre as questões que envolvem as políticas públicas. A professora Alda Roberta Torres,
docente do Câmpus São Paulo, que gentilmente aceitou o convite, abordou o
tema “Concepção de Políticas Sociais e Públicas e suas categorias principais
de análise”. O objetivo do encontro foi o de refletir sobre alguns dos limites
e possibilidades das políticas públicas no âmbito da Educação.
Com efeito, a professora Alda Roberta Torres apontou que a noção de políticas públicas abarca as noções de política social e política econômica. A política social, por sua vez, possui três horizontes: pol�����������������������������
í����������������������������
ticas assistenciais, políticas socioeconômicas e políticas participativas. Esses horizontes, no conjunto,
devem auxiliar o planejamento social capaz de equalizar a distribuição da
riqueza socialmente produzida na sociedade. Dessa forma, as políticas social
e pública pressupõem a responsabilização do Estado como propulsor de um
sistema de proteção social para o combate e o enfrentamento das desigualdades sociais, pela promoção do desenvolvimento social e econômico.
Nessa perspectiva, as assim chamadas políticas públicas resultam de um
longo processo de intervenções sociais que se desenvolvem no âmbito da
esfera pública para o desenvolvimento pleno do ser humano.
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2.6 Proposta de legislação
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
SÃO PAULO
RESOLUÇÃO N.º ..../2018, DE ...... DE .......... DE 2018
Aprova o Programa de Acesso à Educação Técnica e
Superior do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de São Paulo - IFSP para Refugiados e Imigrantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica e produtiva.
O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições regulamentares, com base na Lei n.º 11.892, de 29 de dezembro de
2008, no Estatuto do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
São Paulo e
CONSIDERANDO que a Declaração Universal dos Direitos Humanos
de 1948, da qual o Brasil é signatário, reconhece sua fé nos direitos humanos fundamentais, na dignidade e no valor do ser humano e na igualdade de
direitos entre homens e mulheres;
CONSIDERANDO que a educação é um direito fundamental de natureza social preceituado pela Constituição da República de 1988 em seu
artigo 6º. e que o Brasil constitui um Estado social de direito de inspiração
democrática por imposição constitucional tendo como fundamentos a cidadania e a dignidade humana;
CONSIDERANDO que o refugiado ou o imigrante é uma pessoa humana, portanto, dotada de dignidade humana e por consequência é titular
de direitos humanos;
CONSIDERANDO a Lei n. 9.474, de 21 de julho de 1997, que define
mecanismos para a implementação do Estatuto dos Refugiados de 1971 e
determina outras providências, e a Lei n. 13.345, de 24 de maio de 2017, que
institui a Lei de Migração;
CONSIDERANDO o Decreto n. 9.277, de 05 de fevereiro de 2018, que
dispõe sobre a identificação do solicitante de refúgio e sobre o Documento
Provisório de Registro Nacional Migratório e
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CONSIDERANDO a preocupação do IFSP pela matéria ao instituir
comissão de estudos para viabilizar o ingresso de refugiados e imigrantes
nos cursos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São
Paulo, por meio da Portaria n.º 3.912, de 25 de outubro de 2017.
RESOLVE:
Art. 1º. Aprovar o Programa de Acesso à Educação Profissional Técnica de Nível Médio, Educação Superior de Graduação no IFSP para Refugiados
e Imigrantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica e produtiva.
Art. 2º. O ingresso do refugiado e imigrante nos cursos do IFSP será
possível mediante a criação de, no mínimo, 5% de vagas considerando o número total de vagas de cada curso, por meio de Processo Seletivo específico,
que observará:
§ 1º. ������������������������������������������������������������
Impossibilidade de conclusão de seus estudos no país de origem ou em outro país onde tenha residido e/ou;
§ 2º. Conclusão de seus estudos no país de origem ou em outro país
onde tenha residido; e/ou;
§ 3º. Impossibilidade de acesso ao ensino médio ou equivalente e/
ou ao ensino superior no Brasil.
Art. 3º. A Diretoria de Política de Acesso e Permanência-DPAP, da
Pró-Reitoria de Ensino-PRE, a cada período letivo, abrirá um Edital para o
Programa de Acesso à Educação Profissional Técnica de Nível Médio, Educação Superior de Graduação no IFSP para Refugiados e Imigrantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica e produtiva com as respectivas
vagas e com as orientações pertinentes para o Processo Seletivo.
Art. 4º. São consideradas situações de vulnerabilidade socioeconômica e produtiva:
I - vítimas de trabalho em condições análogas à escravidão e tráfico
de pessoas;
II - portador de visto humanitário ou de visto apropriado emitido
por razões humanitárias;
III - pessoas inscritas no Cadastro Único (Ministério do Desenvolvimento Social);
IV - beneficiários de Programas Sociais.
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Art. 5º. Para a inscrição no processo seletivo, o(a) refugiado(a) e/ou
imigrante deverá fazer, de próprio punho, uma declaração que comprove sua
residência no Brasil, ou em sua língua materna ou em sua segunda língua.
Parágrafo único. No ato de inscrição, o(a) refugiado(a) e/ou imigrante poderá indicar até 3 (três) cursos de sua preferência.
Art. 6º. A
���������������������������������������������������������
matrícula nos cursos do IFSP para Refugiados e Imigrantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica e produtiva condiciona-se à apresentação de documentação comprobatória da condição de refugiado ou de solicitante de refúgio, expedida pelo Comitê Nacional para os
Refugiados-CONARE/Ministério da Justiça e RNE para o imigrante fora da
categoria de refugiado.
Parágrafo único. A documentação de que trata o caput refere-se ao
ato de matrícula, não impedindo o(a) refugiado(a) e/ou imigrante de participar do processo seletivo.
Art. 7º. Uma Comissão Especial de Ingresso, formada por equipe
multidisciplinar de ingresso, avaliará a equivalência de estudos para os cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio e de Educação Superior
de Graduação do IFSP.
Parágrafo único. Poderá ser aplicada uma avaliação pela equipe
multidisciplinar de ingresso para fins comprobatórios para o nível pretendido, quando não houver documento oficial do país de origem que comprove o
nível imediatamente anterior.
Art. 8º. Os alunos ingressantes por meio desse Programa terão os
mesmos direitos e deveres dos demais alunos do IFSP.
Art. 9º. Os casos omissos serão decididos pelo Conselho de Ensino
ou Conselho de Pesquisa de acordo com a pertinência do assunto.
Art. 10º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
São Paulo, xx de xxxxxxx de 2018.
EDUARDO ANTONIO MODENA
REITOR
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CONSIDERAÇÕES
FINAIS
FINAIS

Os resultados dos trabalhos da Comissão de Estudos para viabilizar o Ingresso de Refugiados e Imigrantes (CEIM) nos cursos do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo estão expostos neste relatório,
com o objetivo de organizar todo o percurso realizado por esta Comissão.
Um dos frutos do trabalho foi a elaboração de uma proposta de resolução que aprova o acesso à Educação Técnica e Superior do IFSP para
refugiados e imigrantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica e produtiva. Nos últimos anos, outras instituições de ensino superior
têm criado programas especiais de acesso para refugiados, tais como a
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), cuja experiência exitosa a
CEIM teve a oportunidade de conhecer, a Universidade Federal de Santa
Maria (UFSM), a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e a
Universidade Federal do ABC (UFABC).
Cumpre ressaltar que todas as universidades acima mencionadas fazem parte da Cátedra Sérgio Vieira de Mello (CSVM), implementada em 2003 na
América Latina pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados
(ACNUR). A Cátedra visa a difundir o Direito Internacional dos Refugiados,
além de propiciar a formação acadêmica de estudantes e a capacitação de
professores no tema do refúgio. Além disso, tem como finalidade a inclusão
de pessoas refugiadas, concebida como uma forma de integração e amplo
potencial de desenvolvimento tanto para a pessoa em si como para o país
que a acolhe. Para que possam aderir ao projeto da CSVM, as instituições de
ensino superior interessadas – públicas ou privadas – devem atender aos
critérios estabelecidos pela ACNUR41.

A CSVM possui três eixos de ações: Pesquisa, Ensino e Extensão. A instituição de ensino que
deseje se conveniar precisa, inicialmente, apresentar um plano de trabalho de acordo com
um modelo pré-estabelecido. Uma vez aprovado o plano, é possível firmar o convênio por
meio da assinatura do Termo de Parceria. A instituição parceira compromete-se a desenvolver,
ao menos, três ações em qualquer uma das vertentes da tríade ensino, pesquisa e extensão,
conforme indicado no Termo de Parceria e detalhado no Plano de Trabalho, especificando as
ações e atividades a serem realizadas em um período de dois anos e indicando os representantes responsáveis. Anualmente, o ACNUR monitora as atividades implementadas e, ao final
de dois anos, as instituições parceiras devem enviar um relatório das atividades desenvolvidas
no âmbito da Cátedra.
41
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Além de facilitar o acesso de refugiados, as instituições que atualmente integram a Cátedra42 promovem uma série de iniciativas complementares que
contribuem para o processo de integração e desenvolvimento deles, tais
como a oferta gratuita de cursos de português, a assistência jurídica e psicossocial, além da revalidação de diplomas.
Em face da importância dos benefícios realizados no âmbito da Cátedra, a
CEIM recomenda que o IFSP estude as possibilidades de se fazer parte dela.
No entender da Comissão, a parceria com a ACNUR permitirá não apenas a
troca de experiências com outras instituições de ensino superior, como ainda
desenvolver procedimentos voltados ao acolhimento e à permanência dos
refugiados que ingressarem no Instituto.
Caso se conclua não ser possível a adesão do IFSP à Cátedra, a recomendação
da CEIM é a criação de um Núcleo de Apoio aos Refugiados e Imigrantes. Poderiam figurar entre seus objetivos: divulgar os cursos do IFSP em comunidades
e em entidades que atendem a refugiados e imigrantes; orientar e sensibilizar
os diversos servidores do IFSP que atuarão junto a essas populações, tais como
os responsáveis pela matrícula; acompanhar os estudantes ingressos ao longo de sua vida acadêmica, buscando auxiliá-los caso tenham algum tipo de
dificuldade; incentivar pesquisas sobre a questão da imigração e do refúgio;
estudar demandas trazidas por refugiados e imigrantes.
Assim, nossa Comissão apresenta, por meio deste documento, todas as ações
realizadas por meio de nossas propostas, articuladas em consonância com
o que há de mais recente quanto à temática, fulcro da Comissão, bem como
com aquilo que o IFSP prevê como missão institucional.

Em 2017, aderiram à CSVM a Universidade Federal de Roraima (UFRR), a Fundação Casa
de Rui Barbosa (FCRB), a Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) e a Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). A lista completa das instituições está disponível em: http://
www.acnur.org/portugues/informacao-geral/catedra-sergio-vieira-de-mello/universidades-brasileiras/. Acesso em 11 fev.2018.
42
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A partir de 2017, a certiﬁcação de conclusão do Ensino
Fundamental e do Ensino Médio será emitida por meio do
Exame Nacional para Certiﬁcação de Competências de Jovens e
Adultos (Encceja). Voltado para aqueles que não tiveram a
oportunidade de concluir os estudos em idade apropriada, o
exame também pode ser realizado por estrangeiros que vivem
no Brasil e não possuem documentos que comprovem a
escolaridade no seu país de origem.
Para pleitear a certiﬁcação do Ensino Fundamental, o
candidato deve ter no mínimo 15 anos completos. Para o Ensino
Médio, o candidato deve ter no mínimo 18 anos na data da
realização das provas. A participação no Encceja é gratuita.
Atente-se para as datas e conﬁra o calendário em
inep.gov.br/web/guest/encceja.

Encceja

Em caso de dúvidas sobre a documentação necessária
para matrícula, entre em contato com a Diretoria de
Administração Acadêmica (DAA) do IFSP pelo telefone
(11) 3775-4564 ou e-mail daa@ifsp.edu.br.

Cursos de pós-graduação:
• cédula de identidade para estrangeiros (RNE) ou visto de
entrada no Brasil;
• cópia do diploma de graduação com tradução feita por
tradutor público juramentado no Brasil.

Cursos técnicos e superiores:
• cédula de identidade para estrangeiros (RNE) ou visto de
entrada no Brasil;
• declaração de equivalência de seus estudos do ensino
fundamental (para ingresso nos cursos técnicos) ou de
ensino médio (para ingresso nos cursos superiores) expedida
pela Diretoria Regional de Ensino.

Para os casos de refugiados e imigrantes, os candidatos
devem apresentar no ato da matrícula (além de outros
documentos solicitados no edital):

Para se inscrever no Sisu, o candidato deve ter realizado a
última edição do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem,
e ter obtido nota maior do que zero na redação. A inscrição
deve ser feita, na página do Sisu (sisu.mec.gov.br), com o
número de inscrição e a senha do Enem, sem cobrança de
taxas. Saiba mais em sisu.mec.gov.br.

O processo seletivo para os cursos de graduação
(Licenciaturas, Tecnologias e Bacharelados) se dá por
meio do Sistema de Seleção Uniﬁcada (Sisu) do
Ministério da Educação (MEC) que acontece no
primeiro e no segundo semestres de cada ano. O
calendário do Sisu é estipulado pelo próprio MEC.

contato: ceim@ifsp.edu.br

COMISSÃO DE ESTUDOS PARA VIABILIZAR O
INGRESSO DE REFUGIADOS E IMIGRANTES
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Hoje, o IFSP, em
organização
multicâmpus, está
presente em
34 cidades
paulistas.
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Atualmente, o IFSP está presente em 36 unidades
alocadas em várias cidades do estado de São Paulo e
em mais de 70 pontos do estado por meio de polos de
educação a distância. No total, o Instituto Federal de
São Paulo atende mais de 40 mil estudantes.
Para garantir a permanência dos alunos em situação de
vulnerabilidade social, o IFSP oferece auxílios
transporte, alimentação, moradia e saúde, além de
apoio aos estudantes-pais. Estão previstas, ainda, ações
de amplitude universal, visando à inclusão de pessoas
com necessidades educacionais especíﬁcas, o acesso a
materiais didático-pedagógicos, ações de cultura,
esporte e inclusão digital.

20

3

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
de São Paulo (IFSP) oferece cursos em diversos níveis de
ensino: Formação Inicial e Continuada (FIC), cursos
técnicos (nível médio), cursos de licenciatura,
tecnologias e bacharelados (nível superior) e cursos de
especialização e mestrado (pós-graduação).

Educação Técnica e Tecnológica
pública, gratuita e de qualidade
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1. Câmpus Araraquara
2. Câmpus Avaré
3. Câmpus Barretos
4. Câmpus Birigui
5. Câmpus Boituva
6. Câmpus Bragança Paulista
7. Câmpus Campinas
8. Câmpus Campos do Jordão
9. Câmpus Capivari
10. Câmpus Caraguatatuba
11. Câmpus Catanduva

No ensino
técnico subsequente, o
estudante que já concluiu
o ensino médio tem a
formação técnica nas
modalidades presencial
e a distância
no IFSP.

Na modalidade
ensino técnico
integrado ao ensino
médio, o estudante tem a
formação geral em
conjunto com a formação
técnica no
próprio IFSP.

12. Câmpus Cubatão
13. Câmpus Guarulhos
14. Câmpus Hortolândia
15. Câmpus Ilha Solteira
16. Câmpus Itapetininga
17. Câmpus Itaquaquecetuba
18. Câmpus Jacareí
19. Câmpus Jundiaí
20. Câmpus Matão
21. Câmpus Piracicaba
22. Câmpus Pirituba
23. Câmpus Presidente Epitácio
24. Câmpus Registro
25. Câmpus Salto
26. Câmpus São Carlos
27. Câmpus São João da Boa Vista
28. Câmpus São José dos Campos
29. Centro de Referência
São Miguel Paulista
30. Câmpus São Paulo
31. Câmpus São Roque
32. Câmpus Sertãozinho
33. Câmpus Sorocaba
34. Câmpus Suzano
35. Câmpus Tupã
36. Câmpus Votuporanga

o candidato deve ter mais
de 18 anos e ter concluído o
ensino fundamental. O aluno
receberá o diploma de nível
médio e também do curso
técnico. A seleção é feita
uma vez ao ano por
meio de sorteio.

Integrado PROEJA

No ensino
técnico concomitante,
o estudante deve estar
cursando o 2º ou o 3º ano
do ensino médio em outra
escola. No IFSP, ele
receberá a formação
técnica.

São cerca de 65 cursos técnicos com o objetivo de
habilitar o estudante a exercer uma proﬁssão técnica de
nível médio. São oferecidos nas formas:

Ensino Técnico

Ensino no IFSP

Cursos técnicos e superiores
O processo seletivo para ingresso nos cursos técnicos é
realizado pelo próprio IFSP.
Para ingresso nos cursos técnicos integrados ao ensino
médio, o processo seletivo se dá uma vez por ano,
sempre no ﬁnal do ano anterior ao que o estudante
pretende cursar.
Para ingresso nos cursos técnicos concomitantes ou
subsequentes ao ensino médio, o processo seletivo se
dá duas vezes por ano, ao ﬁnal do semestre anterior ao
início das turmas.

Como estudar no IFSP?

Informações sobre a oferta de cursos, em todas as
modalidades, estão disponíveis na página do câmpus
de seu interesse, e podem ser acessadas por meio do
nosso portal www.ifsp.edu.br.

O IFSP oferece ainda cursos de Extensão/Qualiﬁcação
proﬁssional, voltados às pessoas que buscam
qualiﬁcação inicial e continuada.

Extensão

Stricto Sensu
O curso de mestrado proﬁssional visa a capacitar
proﬁssionais qualiﬁcados para o exercício da prática
proﬁssional avançada e transformadora. O curso de
mestrado acadêmico tem por objetivo o domínio e a
realização de trabalho cientíﬁco em uma área especíﬁca
de conhecimento.

Lato sensu
Os cursos de pós-graduação em nível de especialização
lato sensu são voltados ao aprimoramento acadêmico e
proﬁssional, e têm caráter de educação continuada. São
oferecidos a portadores de diploma de curso superior.

Pós-graduação

O IFSP oferece 61 cursos superiores, divididos entre
cursos de tecnologia, licenciatura e bacharelado
abertos a candidatos que tenham concluído o ensino
médio ou equivalente.

Ensino Superior
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Additional Information

Beginning in 2017, the certiﬁcation of Elementary and
Secondary Education will be issued by the National Exam for
Certiﬁcation of Young and Adult Skills (ENCCEA). For those who
did not have the opportunity to complete studies at an
appropriate age, the exam may also be performed by foreigners
living in Brazil that do not have the documents to prove their
schooling in their country of origin.
To apply for the certiﬁcation of Elementary School, the
candidate must be at least 15 years old. For the secondary
education, the candidate must be at least 18 years old on the
date of the tests. ENCCEJA is free.
Watch out for the dates and check the calendar at
inep.gov.br/web/guest/encceja.

Encceja

If you have any questions about the documentation
required for enrolment, please contact the IFSP
Academic Administration Directory (DAA) at
(11) 3775-4564 or e-mail daa@ifsp.edu.br.

Postgraduate courses:
• identity card for foreigners (RNE) or entry visa in Brazil;
• copy of the graduation diploma and its certified translation.

Technical and undergraduate courses:
• identity card for foreigners (RNE) or entry visa in Brazil;
• equivalence declaration of the basic education studies (for
admission to technical courses) or of secondary education
(for admission to undergraduate courses) issued by the
Regional Board of Education.

For refugees and immigrants, the candidates must
present at registration (in addition to other documents
requested in the notice):

To apply for SISU, the candidate must have done the last
edition of the National High School Exams (ENEM) and have
scored more than zero in the essay. The inscription should
be made on the SISU website (sisu.mec.gov.br), with the
ENEM registration number and password, with no charge of
rates. Learn more at sisu.mec.gov.br.

The admission process for undergraduate courses
(Licenciatures, Technologies and Bachelors) is by
the Uniﬁed Selection System (SISU) of the Ministry
of Education (MEC) in the ﬁrst and second semesters of each year. The SISU's schedule is stipulated
by MEC itself.

contacto:
contato: ceim@ifsp.edu.br

STUDY COMMITTEE TO ENSURE THE
ADMISSION OF REFUGEES AND IMMIGRANTS

CEIM

BE AN IF STUDENT
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Today, the IFSP, in
a multi-campi
organization,
is present in
34 cities in
São Paulo.

Structure
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Currently, the IFSP has 36 units located in several cities
in the state of São Paulo and more than 70 poles of
distance education. In total, the Federal Institute of
São Paulo serves more than 40,000 students. To ensure
the permanence of students in social vulnerability
situations, the Institute offers transportation, food,
housing and health assistance, as well as support for
student-parents. Universal actions are also planned,
aiming at the inclusion of people with speciﬁc
educational needs, access to didactic-pedagogical
materials, cultural actions, sports and digital
inclusion.

The Federal Institute of Education, Science and
Technology of São Paulo (IFSP) offers courses at various
levels of education: Initial and Continuing Education
(FIC), technical courses (secondary level),
undergraduate courses, technologies and bachelors
(graduation level) and specialization courses and
masters (postgraduate).
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1. Câmpus Araraquara
2. Câmpus Avaré
3. Câmpus Barretos
4. Câmpus Birigui
5. Câmpus Boituva
6. Câmpus Bragança Paulista
7. Câmpus Campinas
8. Câmpus Campos do Jordão
9. Câmpus Capivari
10. Câmpus Caraguatatuba
11. Câmpus Catanduva
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Integrated PROEJA

In the
concomitant technical
education, the student must
be attending the 2nd or 3rd
year of high school in
another school. At the IFSP,
he will receive the technical
education.

12. Câmpus Cubatão
13. Câmpus Guarulhos
14. Câmpus Hortolândia
15. Câmpus Ilha Solteira
16. Câmpus Itapetininga
17. Câmpus Itaquaquecetuba
18. Câmpus Jacareí
19. Câmpus Jundiaí
20. Câmpus Matão
21. Câmpus Piracicaba
22. Câmpus Pirituba
23. Câmpus Presidente Epitácio
24. Câmpus Registro
25. Câmpus Salto
26. Câmpus São Carlos
27. Câmpus São João da Boa Vista
28. Câmpus São José dos Campos
29. Centro de Referência
São Miguel Paulista
30. Câmpus São Paulo
31. Câmpus São Roque
32. Câmpus Sertãozinho
33. Câmpus Sorocaba
34. Câmpus Suzano
35. Câmpus Tupã
36. Câmpus Votuporanga

once a year

In the
candidate must be over
subsequent technical
18 years old and have
education, the student
completed elementary school.
who has already ﬁnished
The student will receive the
high school has the
secondary education and the
technical training by a
technical course diplomas.
distance or a face-to-face
The selection is made
course in the IFSP

In the form of
technical education
integrated with the
secondary education, the
student has the general
education with the
technical training in
the IFSP itself.

There are about 65 technical courses that enable
students to practice a technical profession of medium
level. They are offered:

Technical education

Education in the IFSP

For admission to the concomitant or subsequent
technical courses, the selection process is given twice a
year, at the end of each semester.

For admission to the technical courses integrated to
secondary education, the selection process is once a
year, always at the end of the year.

Technical and undergraduate courses
The admission process to the technical courses is
carried out by the IFSP itself.

How to study at the IFSP?

More information about the courses, in all modalities,
are available on the campus website:
www.ifsp.edu.br.

The IFSP also offers extension/qualiﬁcation courses for
people seeking initial and continuing qualiﬁcation.

Extension

Stricto Sensu
The professional master's degree course aims to train
qualiﬁed professionals to improve and transform their
practice. The objective of the academic master's course
is to master and carry out scientiﬁc works in a speciﬁc
area of knowledge.

Lato sensu
The postgraduate courses at lato sensu specialization
level are aimed at professional improvement and have
the character of continuing education. They are offered
to students that have graduation diploma.

Postgraduate studies

IFSP offers 61 undergraduate courses, bachelor and
technology degree courses open to candidates who
have completed high school or equivalent.

Higher Education
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Informaciones complementarias

A partir de 2017, la certiﬁcación de conclusión de la Enseñanza Primaria y Secundaria será emitida por medio del Examen
Nacional para la Certiﬁcación de Competencias de Jóvenes y
Adultos (Encceja). Direccionado a aquellos que no tuvieran la
oportunidad de concluir los estudios en edad apropiada, el
examen también puede ser realizado por extranjeros que
viven en Brasil y no poseen documentos que justiﬁquen la
escolaridad en su país de origen.
Para obtener la certiﬁcación de Enseñanza Primaria, el
candidato debe tener por lo menos 15 años completos.
Para la Enseñanza Secundaria, el candidato debe tener por
lo menos 18 años en la fecha del examen. La participación
en el Encceja es gratis.
Fíjate en las fechas y ve el calendario en
inep.gov.br/web/guest/encceja.

En caso de duda sobre la documentación necesaria para
la inscripción, contacta el Directorio de Administración
Académico (DAA) del IFSP por teléfono (11) 3775-4564 o
correo electrónico daa@ifsp.edu.br.

Cursos de posgrado:
• cédula de identidad para extranjeros (RNE) o visa de entrada
en Brasil;
• fotocopia del diploma de graduación con traducción hecha
por traductor público jurado en Brasil.

Cursos técnicos y superiores:
• cédula de identidad para extranjeros (RNE) o visa de entrada
en Brasil;
• declaración de equivalencia de estudios de enseñanza
primaria (para ingreso en cursos técnicos) o de enseñanza
secundaria (para ingreso en cursos superiores) emitido por el
Directorio Regional de Enseñanza (DRE).

Para los refugiados e inmigrantes, los candidatos deben
presentar en el acto de inscripción (además de otros
documentos solicitados en la convocatoria):

Para inscribirse en el Sisu, el candidato debe haber realizado
la última edición del Examen Nacional de Enseñanza
Secundaria (ENEM) y tener puntuación mayor que cero en la
prueba de redacción. Se debe hacer la inscripción por la
página web del Sisu (sisu.mec.gov.br), con el número y
contraseña del Enem, sin el pago de tasas. Más información
en sisu.mec.gov.br.

El proceso de selección para las carreras de graduación
(Licenciaturas, Tecnologías y Bachilleratos) se da por
medio del Sistema de Selección Uniﬁcada (Sisu) del
Ministerio de Educación (MEC) que ocurre en primer y
segundo semestre de cada año. El calendario del Sisu es
establecido por el propio MEC.

Contacto: ceim@ifsp.edu.br

COMISIÓN DE ESTUDIOS PARA VIABILIZAR EL
INGRESO DE REFUGIADOS E INMIGRANTES
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Hoy, el IFSP, en
organización
multicampus,
está presente en
34 ciudades de
São Paulo.
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Actualmente, el IFSP está presente en 36 unidades
ubicadas en varias ciudades del Estado de São Paulo y
en más de 70 puntos del estado, por medio de polos
de educación a distancia. En total, el Instituto Federal
de São Paulo atiende a más de 40 mil estudiantes.
Para garantizar la permanencia de los alumnos en
situación de vulnerabilidad social, el IFSP ofrece
asistencia para transporte, alimentación, vivienda y
salud, además de apoyar a estudiantes-padres y
madres. También están previstas acciones de amplitud universal, con el objetivo de incluir personas con
necesidades educacionales especíﬁcas, el acceso a
materiales didáctico-pedagógicos, acciones de
cultura, deporte e inclusión digital.

El Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología
de São Paulo (IFSP) ofrece cursos de distintos niveles de
enseñanza: Formación Inicial y Continuada (FIC), cursos
técnicos (nivel secundario), cursos de licenciatura,
tecnologías y bachilleratos (nivel superior) y cursos de
especialización y maestría (posgrado).

Educación Técnica y Tecnológica
pública, gratis y de calidad
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12. Câmpus Cubatão
13. Câmpus Guarulhos
14. Câmpus Hortolândia
15. Câmpus Ilha Solteira
16. Câmpus Itapetininga
17. Câmpus Itaquaquecetuba
18. Câmpus Jacareí
19. Câmpus Jundiaí
20. Câmpus Matão
21. Câmpus Piracicaba
22. Câmpus Pirituba
23. Câmpus Presidente Epitácio
24. Câmpus Registro
25. Câmpus Salto
26. Câmpus São Carlos
27. Câmpus São João da Boa Vista
28. Câmpus São José dos Campos
29. Centro de Referência
São Miguel Paulista
30. Câmpus São Paulo
31. Câmpus São Roque
32. Câmpus Sertãozinho
33. Câmpus Sorocaba
34. Câmpus Suzano
35. Câmpus Tupã
36. Câmpus Votuporanga

Integrado PROEJA:
el candidato debe tener
más de 18 años y haber
concluído la escuela primaria.
El alumno recibirá diploma de
nivel secundario y también del
curso técnico. La selección es
hecha una vez al año a
través de un sorteo.

En la enseñanza
técnica subsiguiente, el
estudiante que ya ha
concluido la educación
secundaria tendrá la
formación técnica en las
modalidades presencial
y a distancia
en el IFSP.
1. Câmpus Araraquara
2. Câmpus Avaré
3. Câmpus Barretos
4. Câmpus Birigui
5. Câmpus Boituva
6. Câmpus Bragança Paulista
7. Câmpus Campinas
8. Câmpus Campos do Jordão
9. Câmpus Capivari
10. Câmpus Caraguatatuba
11. Câmpus Catanduva

En la enseñanza
técnica concomitante, el
estudiante debe estar
cursando el segundo o
tercer año de la educación
secundaria en otra escuela.
En el IFSP, recibirá la
formación técnica.

En la modalidad
enseñanza técnica
integrada a la educación
secundaria, el estudiante
tiene una formación
general conjunta con la
formación técnica en el
propio IFSP.

Son casi 65 cursos técnicos con el objetivo de habilitar
los estudiantes para ejercicio de una profesión técnica
de nivel secundario. Son ofrecidos en las modalidades:

Enseñanza Técnica

Enseñanza en el IFSP

Cursos técnicos y Superiores
El proceso de selección para ingreso en los cursos
técnicos es realizado por el propio IFSP.
Para ingreso en los cursos técnicos integrados a la
enseñanza secundaria, el proceso de selección se da
una vez al año, siempre al ﬁnal del año anterior al que el
estudiante pretende cursar.
Para ingreso en los cursos técnicos concomitantes o
subsiguientes a la enseñanza secundaria, el proceso de
selección se da dos veces por año, al ﬁnal del semestre
anterior al comienzo de las clases.

¿Cómo estudiar en el IFSP?

Informaciones sobre la oferta de cursos, en todas las
modalidades, están disponibles en el sitio web del
campus de tu interés y puedes accederlos por medio
de nuestro portal web: www.ifsp.edu.br.

El IFSP ofrece cursos de Extensión/Cualiﬁcación
profesional, dirigidos a las personas que buscan
cualiﬁcación inicial y continuada.

Extensión Académica

Stricto Sensu
El curso de maestría profesional tiene por objetivo la
capacitación de profesionales cualiﬁcados para ejercicio
de la práctica profesional avanzada y transformadora. El
curso de maestría académica tiene por objetivo el
dominio y la realización de trabajo cientíﬁco en un
sector especíﬁco del conocimiento.

Lato sensu
Los cursos de posgrado en nivel de especialización lato
sensu están orientados hacia el perfeccionamiento
académico y profesional y tienen carácter de educación
continuada. Son ofrecidos a portadores de diploma de
curso superior.

Posgrado

El IFSP ofrece 61 cursos superiores, divididos entre
cursos de tecnología, licenciatura y bachillerato
abiertos a candidatos que hayan concluido la escuela
secundaria o equivalente.

Enseñanza Superior
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Informations supplémentaires

Dès 2017, le certiﬁcat d’enseignement élémentaire et secondaire
sera issue par l’Examen National pour la Certiﬁcation des
Compétences des Jeunes et Adultes (Encceja). Destiné à ceux qui
n’ont pas eu l’opportunité de ﬁnir leurs études à l’âge approprié,
l’examen peut être réalisé par les étrangers qui vivent au Brésil et
qui ne peuvent pas présenter les documents prouvant le niveau
de scolarisation exigé.
Pour obtenir la certiﬁcation d’enseignement élémentaire,
le candidat doit avoir au moins 15 ans compris. Pour
l’enseignement secondaire, le candidat doit avoir au moins
18 ans compris dès la date de réalisation des examens. La
participation au Encceja est gratuite.
Soyez attentif aux dates et vériﬁez le calendrier sur:
inep.gov.br/web/guest/encceja.

Encceja

En cas de doutes sur la documentation exigée pour
l’inscription scolaire, contactez le Directeur de
l’Administration Académique (DAA) de l’IFSP par téléphone
(11) 3775-4564 ou par courriel daa@ifsp.edu.br.

Cours postuniversitaires:
• document d’identification pour les étrangers (RNE) ou visa
d’entrée au Brésil;
• photocopie du diplôme de licence universitaire, traduit par un
traducteur publique juré au Brésil.

Cours techniques et supérieurs:
• document d’identification pour les étrangers (RNE) ou visa
d’entrée au Brésil.;
• déclaration d’équivalence d’études d’école élémentaire (pour
l’enregistrement dans les cours techniques) ou d’études
secondaires (pour l’enregistrement aux cours supérieurs) issu
par le Directeur Régional d’Enseignement (DRE).

Les candidats avec un statut de réfugié ou d’immigré,
doivent spécialement présenter lors de l’immatriculation
les documents ci-joint (en plus des documents exigés):

Pour s’inscrire au SISU, le candidat doit avoir passé la
dernière passation de l’Examen National de l’Enseignement
Secondaire (ENEM) et d’obtenir une note supérieure à zéro à
l’examen écrit. L’inscription peut être effectuée sans frais sur
le site web du SISU (sisu.mec.gov.br), avec le numéro
d’inscription et le code d’accès de l’ENEM. Pour en savoir
plus: sisu.mec.gov.br.

Le processus de sélection pour les cours de licence
(diplôme d’enseignement, technologique e licence) est
tenu par le Système de Sélection Uniﬁé (SISU) du Ministère
de l’Éducation (MEC). Ce processus s’effectue une fois par
semestre. Le calendrier du SISU est établi par le MEC.

contact: ceim@ifsp.edu.br

COMMISSION D'ÉTUDES POUR RENDRE
POSSIBLE L'ACCÈS DE RÉFUGIÉS ET IMMIGRÉS

CEIM

SOYEZ UN
ÉTUDIANT IF

TECHNICIEN

LICENCE

SUPÉRIEUR

SECONDAIRE

PROFESSIONNEL

ENSEIGNEMENT

ÉTUDIEZ
À L'IFSP
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De nos jours, l’IFSP
dispose de plusieurs
campus. Il est
présent dans
34 villes de l’état
de São Paulo.

Estrutura

23

15

35

4

36

2
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Actuellement, l’IFSP est présent en 36 unités situées
dans plusieurs villes de l’état de São Paulo et dans plus
de 70 endroits de l’état par des bureaux de formation à
distance. Au total, l’Institut Fédéral de São Paulo
apporte ses services à plus de 40 mille étudiants. Pour
garantir la permanence des étudiants dans des
situations de vulnérabilité sociale, l’IFSP offre un
support pour le transport, le logement, l’alimentation et
la santé, au-delà de l’aide aux étudiants-parents. Par
ailleurs des actions universelles sont prévues, comme:
l’inclusion des personnes avec des besoins éducatifs
spéciﬁques, l’accès à des supports
didactiques-pédagogiques, des actions de culture,
sports et insertion numérique

L’institut Fédéral d’Éducation, Sciences et Technologie
de São Paulo (IFSP) offre des cours aux différents
niveaux d’enseignement: Formation Initiale et continue
(FIC), Cours Technique (niveau secondaire), diplôme
d’enseignement, technologie et licence (niveau
supérieur) et cours de spécialisation et master
(postuniversitaire).

Enseignement Technique et Technologique
publique, gratuit et de qualité

20

3

16

21

1

32
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27
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28
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34
33
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31
12

24

9

26
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1. Câmpus Araraquara
2. Câmpus Avaré
3. Câmpus Barretos
4. Câmpus Birigui
5. Câmpus Boituva
6. Câmpus Bragança Paulista
7. Câmpus Campinas
8. Câmpus Campos do Jordão
9. Câmpus Capivari
10. Câmpus Caraguatatuba
11. Câmpus Catanduva

12. Câmpus Cubatão
13. Câmpus Guarulhos
14. Câmpus Hortolândia
15. Câmpus Ilha Solteira
16. Câmpus Itapetininga
17. Câmpus Itaquaquecetuba
18. Câmpus Jacareí
19. Câmpus Jundiaí
20. Câmpus Matão
21. Câmpus Piracicaba
22. Câmpus Pirituba
23. Câmpus Presidente Epitácio
24. Câmpus Registro
25. Câmpus Salto
26. Câmpus São Carlos
27. Câmpus São João da Boa Vista
28. Câmpus São José dos Campos
29. Centro de Referência
São Miguel Paulista
30. Câmpus São Paulo
31. Câmpus São Roque
32. Câmpus Sertãozinho
33. Câmpus Sorocaba
34. Câmpus Suzano
35. Câmpus Tupã
36. Câmpus Votuporanga

s’effectue une fois par année
par un tirage au sort.

Intégré PROEJA
Dans l’enseignement
le candidat doit avoir plus
technique subséquent,
de 18 ans et avoir terminé
l’étudiant qui ayant
l’enseignement élémentaire.
terminé l’école secondaire
L’élève recevra le diplôme de
aura la formation technique
niveau secondaire et de
à l’IFSP, dans deux modalités:
technicien. La sélection
classe ou distance.

Dans l’enseignement
Dans la modalité
technique concomitant,
d’enseignement
l’étudiant doit être
technique intégrée à
l’école secondaire, l’étudiant enregistré dans le 2ème ou
3ème année de l’école
a une formation générale
secondaire dans une autre
conjointe à une formation
école. À l’IFSP, l’étudiant
technique dans l’IFSP.
recevra une formation
technique.

Il s’agit d’environ 65 cours techniques dont le but est de former
l’étudiant à une pratique professionnelle technique de niveau
secondaire. Ils sont offerts dans les modalités suivantes:

Enseignement Technique

Enseignement à l’IFSP

Cours Techniques et Supérieurs
Le processus de sélection pour l’admission aux cours
techniques est réalisé par l’IFSP.
Le processus d’admission aux cours techniques intégrés à
l’école secondaire a lieu à ﬁn de l’année et une fois par an.
Pour l’admission dans les cours techniques
concomitants ou subséquents à l’école secondaire, le
processus de sélection a lieu deux fois par an ; à la ﬁn du
semestre qui précède le début des cours.

Comment étudier à l’IFSP?

Pour plus de renseignement concernant l’offre des
cours ainsi que ses modalités, veuillez vous rendre sur
le site web du campus spéciﬁque à partir du site web:
www.ifsp.edu.br.

L’IFSP offre des cours d’Extension/Qualiﬁcation
professionnel dirigés aux personnes qui cherchent une
formation initiale et continue.

Extension Universitaire

Stricto Sensu
Les cours de master professionnel visent à former des
travailleurs qualiﬁés dans une pratique professionnelle
adaptée et transformatrice. Les cours de master
académique permettent à l’étudiant d’accéder à la
connaissance et à la pratique scientiﬁque.

Lato sensu
Les cours postuniversitaires de niveau lato sensu permettent un perfectionnement académique et professionnel.
De ce fait ils sont considérés comme formations continues.
Ils sont offerts aux détenteurs d’une licence.

Postuniversitaire

L’IFSP offre 61 cours supérieurs, composés par des
cours de technologie, d’enseignement et de licence. Les
formations sont ouvertes à tous les candidats ayant
terminé l’école secondaire ou l’équivalent.

Enseignement Supérieur

ANEXO III
ATAS DAS REUNIÕES:
06/04/17
ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ESTUDOS PARA
VIABILIZAR O INGRESSO DE REFUGIADOS E IMIGRANTES NOS CURSOS DO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO.
Aos seis dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete, realizou-se na
sala trezentos e vinte e seis do Câmpus São Paulo, às quatorze horas, a primeira reunião ordinária da Comissão de estudos para viabilizar o ingresso de
refugiados e imigrantes nos cursos do IFSP, com a participação dos seguintes
membros: André Eduardo Ribeiro da Silva, Cynthia Lushiuen Shieh, Rocio
Quispe Yujra, Simone Maria Magalhães e Solange de Oliveira.
ORDEM DO DIA: 1) Apresentação dos membros. Cada um dos participantes
expôs brevemente o trabalho que exerce no IFSP. 2) Explanação dos motivos
que levaram à formação da Comissão. Simone explicou que, desde o ano de
dois mil e quatorze, a PRX organiza o Seminário do IFSP sobre Diversidade
Cultural e Educação. Após a realização de cada Seminário, os servidores que
dele participaram têm o compromisso de multiplicar em seus câmpus de
origem a reflexão sobre a temática debatida, bem como colaborar na organização da “Semana da Diversidade Cultural”, que deve abordar a mesma
questão proposta pelo evento. No ano passado, o “III Seminário do IFSP sobre
Diversidade Cultural e Educação” teve como objetivos debater o fenômeno
das migrações internacionais recentes no Brasil e o tema dos refugiados no
contexto de São Paulo; sensibilizar a comunidade acadêmica sobre os contextos históricos, as condições socioeconômicas e políticas em que se situam
as questões das migrações internacionais e dos refugiados; conhecer os marcos político-institucionais estabelecidos pelo Brasil em consonância com o
contexto mundial e, por fim, promover a cultura de valorização, de respeito e
de garantia dos Direitos Humanos no que diz respeito aos imigrantes e refugiados. Após cada edição do “Seminário do IFSP sobre Diversidade Cultural
e Educação”, são pensadas formas de desdobramento do evento. Assim, em
2015, foi lançado o Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas (NEABI)
e, em 2016, o NUGS (Núcleo de Estudos sobre Gênero e Sexualidade), ambos compostos por servidores e estudantes do IFSP. A constituição de uma
Comissão de estudos para viabilizar o ingresso de refugiados e imigrantes
nos cursos do IFSP, portanto, é resultado das reflexões realizadas durante o
“III Seminário do IFSP sobre Diversidade Cultural e Educação”. Como encaminhamento, a PRX ficou encarregada de elaborar uma minuta de portaria
que designa os membros para a realização do estudo. Nada mais havendo a
tratar, foi encerrada a reunião e para tudo constar, eu, Cynthia Shieh, lavrei a
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presente ata que, depois de aprovada, vai assinada por mim e pelos demais
membros presentes.
Cynthia Lushiuen Shieh



André Eduardo Ribeiro da Silva



Rocio Quispe Yujra



Simone Maria Magalhães



Solange de Oliveira



_

11/05/17
ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ESTUDOS PARA
VIABILIZAR O INGRESSO DE REFUGIADOS E IMIGRANTES NOS CURSOS DO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO.
Aos onze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, realizou-se
na sala trezentos e vinte e seis do Câmpus São Paulo, às quatorze horas, a
segunda reunião ordinária da Comissão de estudos para viabilizar o ingresso
de refugiados e imigrantes nos cursos do IFSP, com a participação dos seguintes membros: André Eduardo Ribeiro da Silva, Cynthia Lushiuen Shieh,
Rocio Quispe Yujra e Simone Maria Magalhães.
ORDEM DO DIA: Apresentação dos objetivos e funções da Comissão e elaboração do cronograma de tarefas. Simone Maria Magalhães iniciou a reunião
agradecendo a presença dos membros. Em seguida, justificou a ausência de
alguns membros da comissão. Feitas as justificativas, seguiu-se para a discussão dos assuntos da pauta. Foi apresentado brevemente os objetivos e
funções da comissão, quais sejam, realizar estudos de demandas com a finalidade de garantir o ingresso como aluno ao portador de estado de refugiado
e imigrantes em situação de vulnerabilidade, nos Cursos da Educação Básica
Técnica de Nível Médio e de Graduação. Abrindo os pontos para discussão,
ficou acordada a solicitação de publicação da portaria que constitui a comissão. A seguir, foi indicada a necessidade do levantamento de dados referentes aos alunos que são imigrantes e filhos de imigrantes (primeira geração)
através de um questionário diretivo que será aplicado em todos os câmpus.
Ficou estabelecido que os membros da PRX vão elaborar memorando às Coordenadorias de Registro Acadêmico solicitando a aplicação do questionário,
planejada para o período de cinco a nove de junho. Com a palavra, André as-
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sumiu a tarefa de consultar os Núcleos de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas (NEABI’s) dos Institutos Federais que estudam a questão dos imigrantes
e refugiados. A comissão também entrará em contato com outras Instituições
de Ensino Superior (IES) que oferecem formas de ingresso específicas para
imigrantes e refugiados, para tentar o intercâmbio de experiências e realizar
possíveis visitas. Por último, ficou definida a organização de uma jornada itinerante, prevista para ser realizada entre o dia dezesseis a vinte de outubro.
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e para tudo constar, eu,
Simone Maria Magalhães, lavrei a presente ata que, depois de aprovada, vai
assinada por mim e pelos demais membros presentes.
Simone Maria Magalhães



André Eduardo Ribeiro da Silva



Cynthia Lushiuen Shieh



Rocio Quispe Yujra



01/06/17
ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ESTUDOS PARA
VIABILIZAR O INGRESSO DE REFUGIADOS E IMIGRANTES NOS CURSOS DO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO.
Ao primeiro dia do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, realizou-se
na sala trezentos e dois do Câmpus São Paulo, às quatorze horas, a segunda reunião ordinária da Comissão de estudos para viabilizar o ingresso de
refugiados e imigrantes nos cursos do IFSP - CEIM, com a participação dos
seguintes membros: Cynthia Lushiuen Shieh, Fábio Andó Filho (convidado),
Flavio Biasutti Valadares, Simone Maria Magalhães, Solange de Oliveira, Reginaldo Guilhermino Cabral Libório e Rocio Quispe Yujra.
ORDEM DO DIA: 1) Apresentação do Comitê e informes sobre andamento dos
trabalhos. Simone iniciou os trabalhos apresentando os objetivos da criação
da comissão, com foco em organizar o debate na instituição a respeito das
possibilidades para absorver a demande de imigrantes e refugiados por ensino técnico e tecnológico, tendo em vista não somente a reflexão, mas também a proposição de formas de atuação e criação de políticas. Foi também
apontado o que já havia sido feito pela comissão, incluindo publicação da
portaria e de uma matéria no site do IFSP, e levantamento de três instituições
de ensino superior que já haviam implementado políticas de acesso para refugiados: Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Universidade Federal
do Rio Grande do Sul (UFRGS) e Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).
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As universidades mencionadas haviam sido contatadas e a UFSM, especificamente, havia realizado convite para a comissão conhecer a instituição e os
resultados da política. Foi encaminhada a possibilidade de se organizar essa
visita institucional. 2) Levantamento de estudantes imigrantes do IFSP e da
demanda para ingresso de imigrantes. O primeiro ponto para discussão foi a
dificuldade em se realizar um levantamento da demanda dos imigrantes por
cursos na instituição, a começar pelo número de imigrantes já matriculados.
Foi feita a observação de que não havia dados oficiais coletados a respeito da nacionalidade dos alunos do Instituto. Uma das sugestões pensadas
foi inserir um questionário socioeconômico na ocasião da rematrícula online. Dentre os desafios levantados, foram discutidos os seguintes pontos: A)
Como operacionalizar o preenchimento desse questionário? Nesse ponto, foi
discutida a possibilidade de realizar um levantamento presencial, entretanto, foi apontada a preocupação no constrangimento de organizar uma busca
pessoal dos alunos imigrantes, que poderiam ser expostos no processo. B)
Como considerar as pessoas que se inscreveram, mas não se matricularam
ou não ingressaram no IFSP? Para conseguir levantar a demanda de pessoas
que ainda não são alunos do IFSP, foi sugerida a implementação de questionário socioeconômico no ato da inscrição para os cursos. C) Como considerar
os dados sobre alunos brasileiros filhos de imigrantes? Foi sugerido, além
da questão sobre nacionalidade, incluir uma pergunta sobre se o aluno é ou
não filho de imigrantes, sendo essa uma preocupação comum das políticas
públicas, que não consideram muitas pessoas com sociabilidade das comunidades imigrantes, mas de nacionalidade brasileira. Para além disso, foi debatida a necessidade de se flexibilizar a documentação exigida para matrícula de imigrantes, bem como se haveria de ser cobrado o número de CPF
no questionário socioeconômico. 3) Demais encaminhamentos. À Solange
coube a tarefa de consultar junto à Diretoria de Administração Acadêmica
a necessidade de consularização de documentos estrangeiros, bem como o
andamento das políticas de revalidação de diplomas estrangeiros no Instituto. Simone ficou responsável por consultar sobre a possibilidade de organização de visitas institucionais a outras instituições de ensino superior que
aplicam políticas de acesso específicas para imigrantes. Fábio propôs trazer
para a próxima reunião um documento informativo com aporte teórico sobre a relação entre imigração e o ensino técnico e tecnológico. Nada mais
havendo a tratar, foi encerrada a reunião e para tudo constar, eu, Fabio Ando,
lavrei a presente ata que, depois de aprovada, vai assinada por mim e pelos
demais membros presentes.
Fabio Ando Filho



Cynthia Lushiuen Shieh



Flavio Biasutti Valadares
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Reginaldo G. Cabral Libório



Rocio Quispe Yujra



Simone Maria Magalhães



Solange de Oliveira



19/06/17
ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ESTUDOS PARA
VIABILIZAR O INGRESSO DE REFUGIADOS E IMIGRANTES NOS CURSOS DO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO.
Aos dezenove dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, realizou-se na sala trezentos e vinte e seis do Câmpus São Paulo, às quatorze horas,
a quarta reunião ordinária da Comissão de estudos para viabilizar o ingresso
de refugiados e imigrantes nos cursos do IFSP - CEIM, com a participação
dos seguintes membros: Cynthia Lushiuen Shieh, Danielle Yura, Fabio Ando
Filho, Flavio Biasutti Valadares, Rocio Quispe Yujra, Simone Maria Magalhães
e Solange de Oliveira.
ORDEM DO DIA: 1) Informes sobre a elaboração do folheto com informações
sobre os cursos disponíveis no IFSP. Simone informou que o folheto está
sendo diagramado pela Comunicação Social e que, assim que o material estiver pronto, será divulgado. 2) Consultas realizadas à Diretoria de Administração Acadêmica, da Pró-reitoria de Ensino (DAA). Simone informou ainda
que consultou a DAA sobre duas questões. Uma delas é sobre a dispensa de
consularização de documentos estrangeiros, conforme Decreto n.8660/16,
e a outra é sobre a revalidação de diplomas. A DAA respondeu que foi feita
consulta à Procuradoria Jurídica sobre a segunda questão, mas que ainda
não houve retorno. 3) Visita da Comissão à UFSCar. Cynthia informou que
a UFSCar convidou a Comissão para conhecer o método de implementação
do processo seletivo específico para o ingresso de refugiados na instituição.
Assim, foi solicitado que os interessados em visitar a UFSCar se manifestassem, para que fosse possível organizar a ida à instituição. 4) Consulta na Organização Didática vigente e elaboração da Minuta que aprova o acesso de
refugiados e imigrantes no IFSP. Foi decidido que Solange seria responsável
por pesquisar na Organização Didática vigente sobre a questão do ingresso
e também por elaborar uma minuta sobre o ingresso de refugiados e imigrantes no IFSP. 5) Apresentação de texto elaborado por Fabio, do Centro de
Referência e Atendimento para Imigrantes (CRAI), para subsidiar o trabalho
da Comissão. O texto tem como objetivo apresentar um panorama dos deba-
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tes a respeito da educação de imigrantes no Brasil, aportes teóricos e experiências internacionais sobre a questão, além de trazer as possibilidades de
atuação do poder público referente à educação profissional nos diferentes
níveis. Fabio elaborou ainda algumas recomendações para a Comissão. Uma
delas é sobre a importância de articulação entre formas de permanência,
adaptabilidade e aceitabilidade. Isso porque a integração de imigrantes nas
instituições de ensino implica numa reflexão sobre as próprias práticas de
ensino, pesquisa e extensão já estabelecidas. Assim, a discussão não deve se
restringir às formas de acesso, o que se torna um enriquecedor desafio pedagógico para as instituições de ensino. Outra sugestão feita é pensar na criação e fortalecimento de vínculos com organizações comunitárias, culturais,
religiosas e de associação laboral, uma vez que essas são fundamentais não
apenas para a comunidade em que atuam, mas também para toda a formulação de políticas para o Município, indicando possibilidades de atuação e
empoderamento das comunidades imigrantes no geral. Fabio ainda sugeriu
que a Comissão refletisse sobre a relevância de se articular a educação profissional oferecida pelo IFSP com outros níveis de políticas públicas voltadas
à população imigrante, a fim de se ampliar a eficácia das atividades realizadas pelo Instituto. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e para
tudo constar, eu, Cynthia Lushiuen Shieh, lavrei a presente ata que, depois de
aprovada, vai assinada por mim e pelos demais membros presentes.
Cynthia Lushiuen Shieh
Danielle Yura




Fabio Ando Filho



Flavio Biasutti Valadares



Rocio Quispe Yujra



Simone Maria Magalhães



Solange de Oliveira



03/07/17
ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ESTUDOS PARA VIABILIZAR O INGRESSO DE REFUGIADOS E IMIGRANTES NOS CURSOS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO.
Ao terceiro dia do mês de julho do ano de dois mil e dezessete, realizou-se
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na sala trezentos e vinte e seis do Câmpus São Paulo, às quatorze horas, a
quinta reunião ordinária da Comissão de estudos para viabilizar o ingresso
de refugiados e imigrantes nos cursos do IFSP - CEIM, com a participação
dos seguintes membros: André Eduardo Ribeiro da Silva, Cynthia Lushiuen
Shieh, Danielle Yura, Flavio Biasutti Valadares, Rocio Quispe Yujra, Simone
Maria Magalhães e Solange de Oliveira. Houve ainda a participação da Grécia, aluna do Câmpus São Paulo e membro do projeto de extensão de aulas
de português para imigrantes, e também da Patrícia, coordenadora do Coletivo Sí, yo puedo!
ORDEM DO DIA: 1) Informes. Simone Maria Magalhães iniciou a reunião
agradecendo a presença dos membros. Em seguida, a mesma informou o
recebimento da resposta da Procuradoria quanto ao questionamento sobre a
revalidação de diplomas. O IFSP não fará mais a revalidação de diplomas de
cursos superiores de tecnologia, continuará fazendo apenas dos cursos técnicos. Solange destacou que a revalidação dos cursos superiores de tecnologia
será feita apenas pelas universidades, as quais podem convocar docentes do
IFSP para participar da banca de revalidação. 2) Repasse da visita à UFSCar.
Simone informou ainda sobre a publicação de uma matéria no site institucional sobre a visita da comissão à UFSCar e a repercussão positiva da ação
nos câmpus. Rocio, por sua vez, relatou sua participação, como representante
da comissão, no evento do Câmpus Campinas do IFSP em comemoração ao
Dia Mundial do Refugiado, realizado em vinte de junho de dois mil e dezessete. Após os informes, seguiu-se para a discussão dos assuntos da pauta.
Foi repassada a apresentação feita pela equipe da UFSCar responsável pelo
processo seletivo específico para candidatos refugiados. Foram repassadas
as informações sobre o processo seletivo, as mudanças no processo no decorrer dos anos, as dificuldades apresentadas, o trabalho junto aos docentes
de recepção dos estudantes, as ações de permanência desses alunos e as
orientações dadas aos refugiados para que não sejam discriminados dentro da universidade. 3) Informes e avaliação do material para divulgação do
IFSP junto à comunidade de Imigrantes e Refugiados: estratégias e roteiro
para a divulgação. Em seguida, foram realizadas a leitura e as alterações
necessárias do material de divulgação do IFSP junto à comunidade de Imigrante e Refugiados. Discutiu-se, em seguida, a estratégia de divulgação da
Instituição e do material. Definiu-se que, após as adequações, o material será
impresso no próprio IFSP e distribuído às lideranças das instituições das
proximidades do Câmpus São Paulo (Pari, Brás) e nas escolas municipais e
estaduais públicas da região. Será apresentado, pelo André, o mapeamento
dessas instituições de ensino para que as visitas sejam organizadas entre
os membros da comissão. Decidiu-se que será realizada, no dia primeiro de
agosto de dois mil e dezessete, uma atividade de aproximação e apresentação entre o IFSP e as instituições de acolhimento e orientação a refugiados
e imigrantes. Optou-se pela data devido ao período de inscrições no Exame
Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o Encceja.
O evento será intitulado “IFSP e Comunidade de Imigrantes: aproximações e
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possibilidades”. As instituições serão visitadas pessoalmente pelos membros
da comissão. Na ocasião, também receberão o convite para o evento do dia
primeiro de agosto. Com a palavra, André apontou a possibilidade de apresentação da comissão durante a reunião de planejamento dos docentes do
Câmpus São Paulo, em vinte e cinco de julho. Simone avaliou positivamente
a oportunidade e sugeriu a elaboração de um vídeo de apresentação da comissão para apresentação durante reunião dos docentes nos demais câmpus
da Instituição. 4) Apreciação e encaminhamento da Minuta do Programa de
acesso de Refugiados e Imigrantes no IFSP. Em seguida, foi realizada a leitura e discussão da Minuta do Programa de acesso de Refugiados e Imigrantes
no IFSP, elaborada pela Solange. Foram discutidos alguns pontos e, por fim,
concluído o material, que será posteriormente apresentado ao Conselho de
Ensino (Conen). Por fim, foi sugerida a capacitação dos servidores do IFSP
por meio da plataforma Moodle em temas como direitos humanos com o objetivo de informar, sensibilizar e orientar todos os servidores sobre a recepção e inclusão de estudantes imigrantes e refugiados. Nada mais havendo a
tratar, foi encerrada a reunião e para tudo constar, eu, Danielle Yura, lavrei a
presente ata que, depois de aprovada, vai assinada por mim e pelos demais
membros presentes.
Danielle Yura



André Eduardo Ribeiro da Silva



Cynthia Lushiuen Shieh



Flavio Biasutti Valadares



Rocio Quispe Yujra



Simone Maria Magalhães



Solange de Oliveira



24/08/17
ATA DA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ESTUDOS PARA VIABILIZAR O INGRESSO DE REFUGIADOS E IMIGRANTES NOS CURSOS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO.
Aos vinte e quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete,
realizou-se na sala trezentos e vinte e seis do Câmpus São Paulo, às quatorze horas, a sexta reunião ordinária da Comissão de estudos para viabilizar o
ingresso de refugiados e imigrantes nos cursos do IFSP - CEIM, com a par-
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ticipação dos seguintes membros: André Eduardo Ribeiro da Silva, Cynthia
Lushiuen Shieh, Danielle Yura, Flavio Biasutti Valadares, Luiz Henrique Siloto,
Rocio Quispe Yujra e Simone Maria Magalhães.
ORDEM DO DIA: 1) Avaliação do ‘‘Encontro entre IFSP e entidades de imigrantes: aproximações e possibilidades’’, organizado pela Comissão e realizado
no Auditório Aldo Ivo (Câmpus São Paulo) no dia dezesseis de agosto do ano
de dois mil e dezessete. Simone solicitou que os membros da Comissão avaliassem o evento. Para todos os presentes, o ‘‘Encontro’’ foi muito positivo, já
que a maioria das entidades convidadas compareceu e todas mostraram-se
receptivas e interessadas com a ideia do evento. No entanto, os presentes
fizeram algumas observações sobre o andamento dos trabalhos da CEIM, tais
como uma forma de articulação maior entre as próprias entidades, especialmente aquelas localizadas na região do Pari; uma delimitação das competências da Comissão, caso as entidades tragam demandas que não estão na
alçada dela, como a necessidade de se divulgar mais o IFSP na comunidade,
principalmente nas escolas. Para incentivar esse último ponto, alguns dos
membros sugeriram que a Comissão participasse das reuniões de pais nas
escolas. Danielle ainda comentou que na UFABC os alunos bolsistas visitam
escolas para divulgar a instituição. 2) Informes sobre o projeto de extensão
intitulado ‘‘Touba’’, do Câmpus Caraguatatuba. Trata-se de uma ação de extensão que será desenvolvida junto aos senegaleses que vivem no Litoral
Norte de São Paulo. Seu objetivo é melhorar a qualidade de vida dos imigrantes a partir da expansão de suas liberdades substantivas e integração
com os brasileiros. Uma das professoras que desenvolve o projeto, Priscila,
entrou em contato com a Pró-reitoria de Extensão, pois tomou conhecimento
das atividades do CEIM. Ela solicita indicações de entidades que atuam junto
aos refugiados para ajudar o público do projeto a questões como o acesso à
documentação. Ficou decidido que a CEIM se reunirá com a docente, quando
ela vier à Reitoria. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e para
tudo constar, eu, Cynthia Shieh, lavrei a presente ata que, depois de aprovada,
vai assinada por mim e pelos demais membros presentes.
Cynthia Lushiuen Shieh



André Eduardo Ribeiro da Silva



Danielle Yura



Flavio Biasutti Valadares



Rocio Quispe Yujra



Simone Maria Magalhães
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14/09/17
ATA DA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ESTUDOS PARA VIABILIZAR O INGRESSO DE REFUGIADOS E IMIGRANTES NOS CURSOS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO.
Aos quatorze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, realizou-se na sala trezentos e vinte e seis do Câmpus São Paulo, às quatorze
horas, a sétima reunião ordinária da Comissão de estudos para viabilizar o
ingresso de refugiados e imigrantes nos cursos do IFSP - CEIM, com a participação dos seguintes membros: André Eduardo Ribeiro da Silva, Cynthia
Lushiuen Shieh, Fabio Ando Filho, Flavio Biasutti Valadares, Rocio Quispe
Yujra, Simone Maria Magalhães e Solange de Oliveira.
ORDEM DO DIA: 1) Informes sobre o evento “Ações Afirmativas na Educação: da implementação ao acompanhamento”, promovido pela Comissão
que organiza o documento que regulamenta a Política de Ações Afirmativas do IFSP. No dia dezessete de agosto do ano de dois mil e dezessete, a Comissão, designada pela Portaria nº 1.989, de 29 de maio de 2017,
promoveu o referido evento na cidade de São Paulo. A CEIM, juntamente
com o Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas do IFSP (NEABI), o
Núcleo de Estudos sobre Gênero e Sexualidade do IFSP (NUGS) e o Núcleo
de Apoio às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas (NAPNE)
foram convidados para participar dele. A CEIM foi representada por Solange, que relatou aos demais membros como foi o evento. 2) Apreciação
da Minuta do Programa de acesso de Refugiados e Imigrantes no IFSP. O
documento voltou a ser analisado pelos membros, já que o Pró-reitor de
Extensão do IFSP, Wilson de Andrade Matos, teceu algumas considerações
sobre o mesmo. 3) Encaminhamentos diversos. Foram decididos alguns encaminhamentos. Um deles é sobre a necessidade de revogar a Portaria nº
1.838, que designa os membros da Comissão, pois é necessário prorrogar o
prazo para a conclusão dos trabalhos e incluir novos membros. O segundo
encaminhamento foi a divisão de tarefas para serem apresentadas na próxima reunião. Os membros decidiram que, além da revisão final da Minuta
do Programa de acesso de Refugiados e Imigrantes no IFSP, serão elaborados dois documentos, quais sejam, um texto teórico e de fundamentação
legal e um ‘‘relatório”, que sistematiza todas as atividades da CEIM realizadas até o momento. Os membros dividiram-se em grupos para a realização
das tarefas. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e para tudo
constar, eu, Cynthia Shieh, lavrei a presente ata que, depois de aprovada, vai
assinada por mim e pelos demais membros presentes.
Cynthia Lushiuen Shieh



André Eduardo Ribeiro da Silva
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Fabio Ando Filho



Flavio Biasutti Valadares



Rocio Quispe Yujra



Simone Maria Magalhães



Solange de Oliveira



05/10/17
ATA DA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ESTUDOS PARA VIABILIZAR O INGRESSO DE REFUGIADOS E IMIGRANTES NOS CURSOS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO.
Aos cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, realizou-se na sala trezentos e vinte e seis do Câmpus São Paulo, às quatorze horas,
a oitava reunião ordinária da Comissão de estudos para viabilizar o ingresso
de refugiados e imigrantes nos cursos do IFSP - CEIM, com a participação dos
seguintes membros: Cynthia Lushiuen Shieh, Danielle Yura, Fabio Ando Filho,
Rocio Quispe Yujra e Simone Maria Magalhães.
ORDEM DO DIA: 1) Apreciação das tarefas definidas na última reunião. Conforme decidido na reunião do dia quatorze de setembro, os membros da
Comissão ficaram incumbidos de realizar tarefas e apresentá-las na reunião
de hoje. Assim, foi apreciado primeiramente o documento intitulado de ‘‘Relatório - Atividades da CEIM’’, que está sendo preparado por Cynthia, Danielle
e Simone. Em seguida, Fabio apresentou o material que está elaborando
com André, Rocio e Solange. O texto aborda as políticas públicas voltadas
para a população imigrante e refugiada. Nele, Fabio afirma que agentes que
compõem o território do IFSP, especialmente no entorno do Câmpus São
Paulo, começam a mobilizar-se para construir políticas capazes de articular
as comunidades de suas localidades ao acesso à educação. Por fim, os membros analisaram a Minuta do Programa de acesso de Refugiados e Imigrantes no IFSP, que está sendo revisada por Flavio. 2) Informes sobre reunião
com docente do Câmpus Caraguatatuba. Simone relatou que se reuniu com
a professora Priscila, que é uma das coordenadoras do projeto de extensão
intitulado ‘‘Touba’’. Como já descrito na ata da reunião realizada aos vinte e
quatro dias do mês de agosto, a docente solicita indicações de entidades que
atuam junto aos refugiados para ajudar o público do projeto com questões
como o acesso à documentação. Fábio, que trabalha no Centro de Referência
e Atendimento para Imigrantes (CRAI), colocou-se à disposição para ajudá-la.
3) Minuta de Política de Ações Afirmativas do IFSP. Simone informou os pre-
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sentes de que a Comissão para organização do documento que regulamenta
a Política de ações afirmativas do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de São Paulo - IFSP encaminhou uma minuta dele para a CEIM. A
Comissão solicitou que a CEIM a analisasse a fim de que as ações afirmativas
contemplem também a população refugiada e imigrante. Ficou decidido que
a CEIM irá apreciar o documento. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada
a reunião e para tudo constar, eu, Cynthia Shieh, lavrei a presente ata que,
depois de aprovada, vai assinada por mim e pelos demais membros presentes.
Cynthia Lushiuen Shieh



Danielle Yura



Fabio Ando Filho



Rocio Quispe Yujra



Simone Maria Magalhães



23/11/17
ATA DA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ESTUDOS PARA VIABILIZAR O INGRESSO DE REFUGIADOS E IMIGRANTES NOS CURSOS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO DO
ANO DE DOIS MIL E DEZESSETE.
Aos vinte e três dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete,
realizou-se na sala trezentos e vinte e seis do Câmpus São Paulo, a nona reunião ordinária da Comissão de estudos para viabilizar o ingresso de refugiados e imigrantes nos cursos do IFSP - CEIM, com a participação dos seguintes
membros: Cynthia Lushiuen Shieh, Danielle Yura, Flavio Biasutti Valadares,
Rocio Quispe Yujra e Solange Oliveira.
ORDEM DO DIA: 1) Informes sobre nova Portaria. Cynthia informou todos de
que foi publicada a Portaria nº 3.912, de 25 de outubro de 2017, que constitui
a Comissão de estudos para viabilizar o ingresso de refugiados e imigrantes
nos Cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio e de Graduação
do IFSP e substitui a Portaria nº 1.838/2017, que foi, pois, revogada. 2) Discussão sobre a Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017, que institui a Lei de Migração. Como entrou em vigor no dia vinte e um de novembro do ano de dois
mil e dezessete a Lei de Migração, os membros consideraram importante
discuti-la, uma vez que alguns pontos dela trazem impactos nos documentos
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que estão sendo elaborados pela Comissão, como a Minuta do Programa de
acesso de Refugiados e Imigrantes no IFSP. 3) Apreciação da Minuta do Programa de acesso de Refugiados e Imigrantes no IFSP. O documento voltou a
ser analisado pelos membros, já que a Lei de Migração foi regulamentada. 4)
Análise do material ‘‘Relatório - Atividades da CEIM’’. O grupo voltou a apreciar o documento, pois nem todos os membros estavam presentes na última
reunião. 5) Encaminhamentos diversos. Foi decidido que os documentos que
estão sendo elaborados pelos membros deverão ser finalizados antes da próxima reunião, com previsão de data para o dia dezesseis de janeiro do ano de
dois mil e dezoito. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e para
tudo constar, eu, Cynthia Shieh, lavrei a presente ata que, depois de aprovada,
vai assinada por mim e pelos demais membros presentes.
Cynthia Lushiuen Shieh



Danielle Yura



Flavio Biasutti Valadares



Rocio Quispe Yujra



Solange Oliveira



22/01/18
ATA DA DÉCIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ESTUDOS PARA
VIABILIZAR O INGRESSO DE REFUGIADOS E IMIGRANTES NOS CURSOS DO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO DO ANO DE DOIS MIL E DEZESSETE. Aos vinte e dois dias do mês de
janeiro do ano de dois mil e dezoito, realizou-se na sala trezentos e dois
do Câmpus São Paulo, às quatorze horas, a décima reunião ordinária da Comissão de estudos para viabilizar o ingresso de refugiados e imigrantes nos
cursos do IFSP - CEIM, com a participação dos seguintes membros: Cynthia
Lushiuen Shieh, Danielle Yura, Fabio Ando Filho, Flavio Biasutti Valadares e
Rocio Quispe Yujra. ORDEM DO DIA: 1) Informes sobre o curso de extensão
‘‘Português do Brasil para Hispânicos (Módulo Básico)’’. Flavio, docente do
Câmpus São Paulo, informou todos de que, a partir da presente data, estão
abertas as inscrições para o curso que visa a trabalhar com a comunidade de
falantes de Espanhol oriundos de diversos países da América Latina. O curso,
que será ministrado por Flavio aos sábados, tem como objetivos específicos:
proporcionar o domínio de habilidades comunicativas com vistas à inserção no mercado de trabalho formal; desenvolver habilidades linguísticas;
praticar situações sociocomunicativas cotidianas previstas na esfera laboral.
Vale ressaltar que o curso vem ao encontro das discussões realizadas ao
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longo das reuniões da CEIM, especialmente no que se refere à importância
de se flexibilizar as exigências documentais e de se elaborar os materiais
de divulgação em outras línguas além do Português. Assim, para a inscrição/
matrícula no curso são exigidos o Registro Nacional de Estrangeiro (RNE),
denominado de Registro Nacional Migratório a partir da publicação da Lei nº
13.445, de 24 de maio de 2017, que institui a Lei de Migração, assim como o
Cadastro de Pessoas Físicas (caso o interessado possua). Já para a divulgação
do curso, foram elaborados folhetos em Espanhol. 2) Análise do material
‘Relatório - Atividades da CEIM’’. O grupo voltou a apreciar o documento, pois
nele foram incluídos textos que ainda não foram discutidos. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e para tudo constar, eu, Cynthia Shieh,
lavrei a presente ata que, depois de aprovada, vai assinada por mim e pelos
demais membros presentes.
Cynthia Lushiuen Shieh



Danielle Yura



Fabio Ando Filho



Flavio Biasutti Valadares



Rocio Quispe Yujra



08/02/18
ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ESTUDOS
PARA VIABILIZAR O INGRESSO DE REFUGIADOS E IMIGRANTES NOS CURSOS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO
PAULO DO ANO DE DOIS MIL E DEZESSETE. Aos oito dias do mês de fevereiro
do ano de dois mil e dezoito, realizou-se na sala trezentos e vinte e oito do
Câmpus São Paulo, às quatorze horas, a décima primeira reunião ordinária
da Comissão de estudos para viabilizar o ingresso de refugiados e imigrantes nos cursos do IFSP - CEIM, com a participação dos seguintes membros:
Cynthia Lushiuen Shieh, Danielle Yura, Fabio Ando Filho, Flavio Biasutti Valadares, Rocio Quispe Yujra e Simone Maria Magalhães. ORDEM DO DIA: 1)
Análise final do material ‘‘Relatório - Atividades da CEIM’’. O grupo concluiu
a apreciação do documento, repensando a ordem dos textos que o compõe,
bem como modificando partes do conteúdo de alguns deles. 2) Consulta sobre o processo de revalidação de diplomas. A Pró-reitoria de Ensino informou
que ainda esse ano serão abertas inscrições para o processo de revalidação
de diplomas de cursos técnicos e tecnológicos emitidos por instituições de
ensino estrangeiras. 3) Revisão da Minuta do Programa de acesso de Refugiados e Imigrantes no IFSP. Considerando a publicação do Decreto n. 9.277,
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de 05 de fevereiro de 2018, que dispõe sobre a identificação do solicitante
de refúgio e sobre o Documento Provisório de Registro Nacional Migratório,
o documento teve de ser revisto. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a
reunião e para tudo constar, eu, Cynthia Shieh, lavrei a presente ata que, depois de aprovada, vai assinada por mim e pelos demais membros presentes.
Cynthia Lushiuen Shieh



Danielle Yura



Fabio Ando Filho



Flavio Biasutti Valadares



Rocio Quispe Yujra



Simone Maria Magalhães
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ANEXO IV
ORIENTAÇÕES PARA A SEMANA DA DIVERSIDADE CULTURAL:
MIGRAÇÕES INTERNACIONAIS E DIREITOS HUMANOS (2016)
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APRESENTAÇÃO

O Seminário do IFSP sobre Diversidade Cultural e Educação tem como
finalidade proporcionar aos estudantes, aos servidores e à comunidade em
geral um espaço de reflexão sobre a diversidade cultural, sensibilizando os
participantes para os desafios e as possibilidades educacionais e culturais do
IFSP para a promoção da cultura de respeito e para a valorização da
Diversidade e dos Direitos Humanos.
Em sua terceira edição, realizada no dia 10 de maio de 2016, o Seminário
teve como objetivos debater o fenômeno das migrações internacionais recentes
no Brasil e o tema dos refugiados no contexto de São Paulo; sensibilizar a
comunidade

acadêmica

sobre

os

contextos

históricos,

as

condições

socioeconômicas e políticas em que se situam as questões das migrações
internacionais e dos refugiados; conhecer os marcos político-institucionais
estabelecidos pelo Brasil em consonância com o contexto mundial; promover a
cultura de valorização, de respeito e de garantia dos Direitos Humanos no que
diz respeito aos imigrantes e refugiados.
Esta publicação visa a incentivar os câmpus a continuarem a discussão
iniciada no III Seminário do IFSP sobre Diversidade Cultural e Educação,
contribuindo para que toda a comunidade do IFSP busque conhecer as
realidades e as potencialidades para a inserção cidadã de imigrantes e
refugiados na sociedade brasileira e na paulista, em particular.

Boa leitura e bom trabalho!
Pró-reitoria de Extensão/ 2016.
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REFUGIADOS E IMIGRANTES COMO SUJEITOS DE DIREITOS

O Estado de São Paulo sempre recebeu grandes fluxos migratórios. De
fato, entre 1820 e 1949, dos 4,8 milhões de estrangeiros recebidos pelo Brasil,
2,5 milhões dirigiram-se para São Paulo. Com o fim do regime escravista, a
importação de mão-de-obra estrangeira (européia e japonesa, especialmente),
foi a estratégia utilizada pelo governo paulista para o trabalho nas fazendas de
café.
Nos últimos anos, o Estado de São Paulo voltou a atrair novas correntes
migratórias, formadas por refugiados e novos imigrantes. De acordo com o
relatório de 2016 do Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE), órgão
ligado ao Ministério da Justiça, as solicitações de refúgio cresceram 2.868%
em cinco anos: de 966, em 2010, passaram para 28.670, em 2015. Até 2010,
haviam sido reconhecidos 3.904 refugiados. Em abril de 2016, o total chegou a
8.863, o que representa um aumento de 127% no número de refugiados
reconhecidos, incluindo reassentados 1. A maioria, tanto dos solicitantes de
refúgio quanto dos refugiados reconhecidos, é composta por homens. Além
disso, os sírios formam a maior comunidade deles (2.298), seguidos pelos
angolanos (1.420), colombianos (1.100), congoleses (968), palestinos (376),
libaneses (360), iraquianos (275), entre outros. Ao todo, são 79 nacionalidades
presentes no Brasil atualmente 2. São Paulo e Paraná são os Estados
brasileiros que mais recebem solicitações de refúgio.

O reassentamento é uma das estratégias adotadas pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para
Refugiados (ACNUR) para beneficiar os refugiados que não podem voltar ao seu país de origem devido
ao temor de perseguição, conflito ou guerra e tampouco permanecer no país de refúgio onde se
encontram, em virtude de problemas de segurança, integração local ou falta de proteção legal e física.
Nestes casos, o ACNUR busca a ajuda de terceiros países que estejam dispostos a recebê-los.
2 Os haitianos não são considerados refugiados. Após o forte terremoto que devastou o Haiti em 2010, o
governo federal criou dois anos depois o chamado visto humanitário, com o objetivo de evitar que os
haitianos busquem rotas de imigração operadas por organizações criminosas.
1
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O Brasil é signatário da Convenção das Nações Unidas sobre o Estatuto
dos Refugiados (1951) e do Protocolo relativo ao Estatuto dos Refugiados
(1967), dois dos principais instrumentos internacionais estabelecidos para a
proteção dos refugiados 3. Segundo a Convenção de 1951, são considerados
refugiados as pessoas que se encontram fora do seu país em virtude de
fundado temor de perseguição motivado por raça, religião, nacionalidade,
opinião política ou participação em grupos sociais, além daqueles que não
podem ou não desejam retornar para casa. Mais tarde, definições mais amplas
passaram a reconhecer como refugiados as pessoas obrigadas a deixar seu
país devido a conflitos armados, violência generalizada e grave violação dos
direitos humanos.
Os refugiados, no entanto, não podem ser confundidos com os
imigrantes. Isso porque a migração é um processo voluntário, ou seja, os
imigrantes escolheram sair de seus países de origem, geralmente, em busca
de melhores oportunidades, seja de trabalho ou de educação. Além disso,
embora os países sejam livres para deportar os imigrantes que chegam sem
documentação regular, não podem devolver ou expulsar os refugiados.
Segundo dados da Polícia Federal de 2015, o Brasil abriga 1.847.274
imigrantes regulares, sendo que desse total 1.189.947 são “permanentes”,
595.800 “temporários”, 45.404 “provisórios”, 11.230 “fronteiriços”, 4.842
“refugiados” e 51 “asilados”. Entre os imigrantes, a maioria é formada por
haitianos (14.135), seguida pelos bolivianos (8.407), colombianos (7.653),
argentinos (6.147), chineses (5.798), portugueses (4.861), paraguaios (4.841) e
norte-americanos (4.747). São Paulo é o Estado brasileiro que mais recebe
imigrantes.
A chegada cada vez maior de refugiados e de imigrantes a São Paulo traz
consigo novos e grandes desafios. Cabe agora pensar formas de integrar
essas populações na sociedade brasileira, garantindo-lhes o exercício pleno da
cidadania. Com efeito, refugiados e imigrantes, assim como os brasileiros, têm

3 Em 1997, foi criada a Lei n.º 9.474, de 22 de julho, que define mecanismos para a implementação do
Estatuto dos Refugiados de 1951, e determina outras providências.
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direitos humanos fundamentais que devem ser respeitados, como o direito à
saúde, à educação, à moradia, ao lazer e ao trabalho.
Nesse sentido, é de fundamental importância a revisão do Estatuto do
Estrangeiro (1980). Criado no período da ditadura militar, o documento vê o
imigrante como uma questão de segurança nacional e uma potencial ameaça
ao país. Como o Estatuto é anterior à Constituição Federal de 1988, a maioria
de seus artigos são atualmente considerados inconstitucionais. Além de uma
legislação ultrapassada, os estrangeiros que vivem no Brasil enfrentam outras
dificuldades. Entre elas estão o aprendizado da língua portuguesa, a falta de
informações sobre como obter documentos, além do acesso ao trabalho
formal. Esse último obstáculo é agravado pela burocracia existente no
processo de revalidação do diploma. Com efeito, muitos haitianos e sírios,
embora possuam formação em nível superior, são obrigados a aceitar
ocupações não condizentes com sua área profissional para sobreviver. Além
disso, frequentemente são descobertos casos de imigrantes trabalhando em
condições análogas à escravidão.
Para agravar a situação, ainda são poucas as políticas públicas
destinadas a atender as necessidades e as demandas dos refugiados e dos
imigrantes 4. Diante dessa lacuna, são as organizações não governamentais e
os movimentos sociais quem oferece apoio principal a essas populações. Mas
a escola também pode – e deve – contribuir para que os direitos dos refugiados
e dos imigrantes sejam assegurados. De fato, em 2012, o Ministério da
Educação aprovou a Resolução n.º 1, de 30 de maio, que estabelece Diretrizes
Nacionais para a Educação em Direitos Humanos. Assim, cabe a todas
instituições de ensino planejar e desenvolver ações de Educação em
Direitos Humanos. Toda escola, portanto, deve não apenas garantir o acesso
à educação de refugiados e de imigrantes. É fundamental ainda pensar nas
possibilidades de acolhê-los dignamente, de modo a valorizar a diversidade e a
combater práticas de racismo, xenofobia e intolerância, entre outras formas de
discriminação. Trata-se de um trabalho que deve ser realizado mesmo pelos

No dia 07 de julho de 2016, o prefeito da cidade de São Paulo, Fernando Haddad, sancionou o projeto
de lei que institui a Política Municipal para a População Imigrante. A Lei é a primeira do país a criar
diretrizes para a política de imigrantes em âmbito municipal.
4
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Municípios que não recebem fluxos migratórios. Nesse caso, cumpre
sensibilizar não apenas os alunos, mas também toda a comunidade interna e
externa sobre a importância de se respeitar culturas diferentes, que buscam o
Brasil para reconstruir suas vidas e, portanto, merecem ser tratados da melhor
forma possível.
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SUGESTÕES PARA OS CÂMPUS
Atividades na Semana da Diversidade Cultural
Sugerimos as seguintes atividades relacionadas às temáticas Migrações
Internacionais e Direitos Humanos. As atividades podem ser adaptadas ao
contexto regional e pedagógico do câmpus.
Primeiro dia
Tema: A presença dos fluxos migratórios no Município/Região.
Objetivo: conhecer a contribuição das migrações (internas e internacionais) na
construção da cidade/região do câmpus.
Sugestões de atividades:
•
•
•

incentivar os alunos a resgatarem a história de vida de suas famílias e a
pesquisar dados estatísticos sobre a população local. Exposição dos
resultados através de fotografias, painéis, roda de conversa;
degustação de pratos típicos da culinária regional e internacional;
convidar associações de imigrantes para divulgarem seu trabalho.

Segundo dia
Cine-debate.
Objetivo: refletir a forma como produções cinematográficas de diferentes
países abordam a questão dos imigrantes e dos refugiados.
Sugestão de atividades: exibição de filme ou documentário seguida por debate
com o público.

Terceiro dia
Tema: Direitos e deveres dos imigrantes e dos refugiados.
Objetivo: conscientizar de que imigrantes e refugiados podem exercer a
cidadania plena.
Sugestão de atividades: mesa-redonda ou palestra com representantes de
organizações não governamentais e de movimentos sociais que atuam com
essas populações, além de representantes da OAB.
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Quarto dia
Tema: Mulheres imigrantes e refugiadas.
Objetivo: abordar a forma como essas mulheres são tratadas pela sociedade
brasileira.
Sugestão de atividades: mesa-redonda ou palestra com mulheres imigrantes e
refugiadas, além de especialistas e pesquisadores da temática da questão de
gênero.
Quinto dia
Tema: Como acolher imigrantes e refugiados?
Objetivo: refletir sobre formas de acolhimento dessas populações, nas esferas
da saúde, educação, trabalho, entre outras.
Sugestão de atividades: mesa-redonda ou palestra com representantes de
organizações não governamentais, com representantes de órgãos do governo
e com responsáveis por experiências exitosas.

10

76

Filmes (Ficção e Documentários)

Título no Brasil

Título Original

Direção

Ano

A Boa Mentira

The Good Lie

Phillipe Falardeau

2014

Bem-vindo

Welcome

Philippe Lioret

2009

Bem-vindo à Alemanha

Bem-venido á Alemanha

Yasemin Şamdereli

2011

Biutiful

Biutiful

Alejandro González Iñárritu

2010

Coisas Belas e Sujas

Dirty Pretty Things

Stephen Frears

2002

Corações Sujos

Corações Sujos

Vicente Amorim

2012

Dançando no Escuro

Danser i Mørket

Lars Von Trier

2000

Deephan-O Refúgio

Deephan

Jacques Audiard

2015

Entre os Muros da Escola

Entre les Murs

Laurent Cantet

2008

Era uma vez em Nova York

The Immigrant

James Gray

2013

Fogo no Mar

Foucoammare

Gianfranco Rosi

2016

Flor do Deserto

Desert Flower

Sherry Hormann

2009

Gaijin-Caminhos da Liberdade

Gaijin

Tizuka Iamazaki

1980

Gaijin-Ama-me como sou

Gaijin

Tizuka Iamazaki

2005

Hotel Ruanda

Hotel Rwanda

Terry George

2004

La Jaula de Oro

La Jaula de Oro

Diego Quemada-Diez

2013

Neste Mundo

In this World

Michael Winterbottom

2002

O Porto

Le Havre

Aki Kaurismäki

2011

O Que Traz Boas Novas

Monsieur Lazhar

Phillipe Falardeau

2011

O Segredo do Grão

La Graine et le Mulet

Abdellatif Kechiche

2007

O Terminal

The Terminal

Steven Spielberg

2004

O Visitante

The Visitor

Tom Mc Carthy

2009

Os Garotos Perdidos do
Sudão

The Last Boys of Sudan

Megan Mylan; Jon Shenk

2003
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Christopher Dillon
Quinn; Tommy Walker
Olivier Nakache; Éric
Toledano

Pátria Proibida

God Crew Tired of Us

Samba

Samba

Sob a Mesma Lua

Under the Same Moon

Patricia Riggen

2007

Terra Firme

Terraferma

Emanuele Crialese

2013

Território Restrito

Crossing Over

Wayne Kramer

2009

Uma Noite

Una Noche

Lucy Mulloy

2012

Uma Vida Melhor

A Better Life

Chris Weitz

2011

Vidas Deslocadas

Vidas Deslocadas

João Marcelo Gomes

2009

2006
2014

12

78

Sites e Links Úteis

Instituição
ACNUR - Agência da ONU para
Refugiados
ACNUR - Agência da ONU para
Refugiados - Publicações
ADUS - Instituto de Reintegração do
Refugiado-Brasil
CAMI - Centro de Apoio e Pastoral do
Migrante
Cáritas Brasileira
Centro de Direitos Humanos e
Cidadania do Imigrante
CRAI - Centro de Referência e
Acolhida do Imigrante - Secretaria
Municipal de Direitos Humanos e
Cidadania - Prefeitura de São Paulo
Coletivo Sí, Yo Puedo
IMDH - Instituto de Migrações e
Direitos Humanos
Ministério da Justiça - Central de
atendimento - Estrangeiros
Ministério da Justiça - Refúgio
Ministério da Justiça - Seus direitos Estrangeiros
Missão Paz
Museu da Imigração

Website
http://www.acnur.org/portugues
http://www.acnur.org/portugues/recursos/p
ublicacoes
http://www.adus.org.br
http://camimigrantes.com.br/site
http://caritas.org.br
http://www.cdhic.org.br
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secr
etarias/direitos_humanos/migrantes/crai/in
dex.php
https://www.facebook.com/ColetivoSiYoPu
edo/?ref=py_c
http://www.migrante.org.br/
http://www.justica.gov.br/central-deatendimento/estrangeiros
http://www.justica.gov.br/central-deatendimento/estrangeiros/refugio
http://www.justica.gov.br/seusdireitos/estrangeiros
http://www.missaonspaz.org
http://museudaimigracao.org.br/
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