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youtube.com/univalegv

Inscrições: univale.br/seminario-obminas-2021/
 

https://www.univale.br/seminario-obminas-2021/


 

Durante cada atividade será enviada uma lista de presença, que deverá ser assinada por vocês;
Os certificados serão enviados por e-mail após a conclusão do evento, para aqueles participantes
que estiverem devidamente inscritos e que tiverem assinado as listas de presença.

Prof. Jorge Malheiros - Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de
Lisboa – IGOT-UL
Prof. Carlos Eduardo Siqueira – University of Massachusetts - Boston
Sra. Cyntia de Paula – Presidente da Casa do Brasil em Lisboa

Profa. Maxine L. Margolis - University of Florida

Profa. Marina Pimenta – Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG

O “Sonho Americano” segundo as mães transnacionais: o caso das mães indocumentadas do Leste
de Minas Gerias nos Estados Unidos.
Experiência de estudantes brasileiros em Portugal em tempos de pandemia.
Blockchain e mobilidade humana: usos da tecnologia para a migração ordenada e sustentável.
Mediação Intercultural e Construção de Diálogos: reflexões sobre a experiência de Portugal.
Brasileiros na Europa em tempos de Pandemia.

A disparidade das Políticas Públicas para migração no Brasil. 
Política municipal de atendimento aos imigrantes em Londrina-PR: fortalecimento das articulações
entre poder público, organizações e representantes da sociedade civil no contexto pandêmico. 
Políticas para quem? A utopia dos direitos no contexto da globalização e da migração venezuelana
para o Brasil. 
Acolhida humanitária ou política externa? Os direitos garantidos aos imigrantes haitianos e
venezuelanos no Brasil.

Prezados participantes, sejam bem-vindas e bem-vindos ao III Seminário do Observatório da Migração
Internacional do Estado de Minas Gerais. Abaixo, segue a programação completa com os
respectivos links de acesso para cada atividade. 

Algumas informações importantes:

 
DIA 16 de junho

MANHÃ

9h30 às 10h — Abertura —Link: https://www.youtube.com/watch?v=4eWuRF2Oo6E

10h às 12h — 1ª Sessão – Brasileiros pelo mundo em tempos de pandemia: análises e histórias.

Palestrantes

Debatedora

Link: https://www.youtube.com/watch?v=4eWuRF2Oo6E (mesmo link da abertura)
               
TARDE

14h30 às 16h — Sessão Plenária I —  Brasileiros pelo mundo em tempos de pandemia 

Coordenadora/Debatedora

 Trabalhos

Link: meet.google.com/eke-ebhn-kff 

16h30 às 17h - Sessão Pôster 

Sala I - meet.google.com/bgn-kegq-eow

Trabalhos 

https://www.youtube.com/watch?v=4eWuRF2Oo6E
https://www.youtube.com/watch?v=4eWuRF2Oo6E
https://meet.google.com/eke-ebhn-kff
https://meet.google.com/eke-ebhn-kff
http://meet.google.com/bgn-kegq-eow


 

A rota dos refugiados no Brasil e no mundo.
Migrações internacionais qualificadas para Minas Gerais - um estudo a partir da inserção
sociolaboral de imigrantes trabalhadores do conhecimento, 2011-2020.
Entre a política macro e a realização no micro: os desafios de uma universidade internacionalizada
e interiorizada.
A proteção às vitimas do tráfico internacional de pessoas no Brasil: o reconhecimento da condição
de refugiado.

Territorialização da bolivianidade: imigração na RMBH-MG.
Áreas da vida no trabalho como preditoras da prevalência da síndrome de Burnout entre
trabalhadores bolivianos na cidade fronteiriça de Corumbá-MS.
Impactos da pandemia em mulheres imigrantes e circuitos paralelos de cuidados.
A interiorização dos imigrantes e refugiados venezuelanos pelo Ceará.

 Prof. João Carlos Jarochinski – Universidade de Roraima
 Profa. Rosana Baeninger – Núcleo de Estudos Populacionais Nepo/Unicamp
 Prof. Bráulio Magalhães Santos – Universidade Federal de Juiz de Fora-UFJF

 Profa. Gláucia de Oliveira Assis – Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC

Senegaleses no município de Niteroi/RJ.
Setenta anos da Convenção de 1951: desafios jurídicos para as migrações refugiadas na pandemia
no Brasil.
Condições de vida e trabalho de imigrantes haitianos residentes no município de Cascavel/Paraná.
Deportação de migrantes internacionais na pandemia: primeiras observações.
Migração internacional nos frigoríficos do Brasil: notas para uma agenda de pesquisa.
A importância da interface entre demografia e direitos humanos para a regulamentação do Art.
120 da Lei brasileira de migração.
Enredos éticos-políticos e vivências da afetividade: mulheres haitianas em diáspora. 

Sala II - meet.google.com/jhf-onjy-whm

Trabalhos

Sala III - meet.google.com/yzc-yrtz-fih

Trabalhos

DIA 17 de junho

MANHÃ

10h às 11h30 - 2ª Sessão – A pandemia como obstáculo à migração segura, ordenada e regular.

Palestrantes 

Debatedora

Link: https://www.youtube.com/watch?v=NZnBacU2E7k

TARDE

14h às 16h -  Sessão Plenária II — Imigração e Direitos Humanos: o acolhimento e a garantia de
direitos

Trabalhos

Link: meet.google.com/uby-yrjo-ymn

http://meet.google.com/jhf-onjy-whm
http://meet.google.com/yzc-yrtz-fih
https://www.youtube.com/watch?v=NZnBacU2E7k
http://meet.google.com/uby-yrjo-ymn


 

 Sr. Alexandre Norberto Canuto Franco - Governo do Estado de Minas Gerais - Sedese 
 Sr. Guilherme Otero - Organização Internacional para Migrações - OIM 
 Sra. Silvia Sander Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados – Acnur 
 Profa. Carolina Moulin – Cedeplar/UFMG 

Profa. Sueli Siqueira - Univale

16h30 às 18h — Mesa redonda - Plano Estadual de Políticas para Refugiados, Migrantes e Apátridas
de Minas Gerais: iniciando o debate

Palestrantes

Coordenadora 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=x6uBLJqDyMk

18h às 18h30 — Encerramento

https://www.youtube.com/watch?v=x6uBLJqDyMk

