
 

 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 

MIGRAIDH/CÁTEDRA SÉRGIO VIEIRA DE MELLO 

  

 

EDITAL Nº. 01/2021 MIGRAIDH/CSVM 

 DIVULGAÇÃO PARA NOVOS/AS PARTICIPANTES 

 

 

O Migraidh/Cátedra Sérgio Vieira de Mello UFSM, Grupo de Pesquisa, Ensino e Extensão em              

Direitos Humanos e Mobilidade Humana Internacional, por meio do presente Edital, abre            

inscrições para novos/as participantes de diversas áreas do conhecimento: estudantes,          

pesquisadores/as, técnicos/as, interessados/as, migrantes, refugiados/as e/ou profissionais.       

O Edital está aberto para inscrição no Programa de Extensão e em uma linha de pesquisa do                 

Migraidh/CSVM até o dia 16/04/2021, pelo preenchimento de formulário, que poderá ser            

acessado conforme indica o item V infra, nos termos abaixo. 

  

 

I – APRESENTAÇÃO DO MIGRAIDH/CÁTEDRA SÉRGIO VIEIRA DE MELLO 

  

O Migraidh foi instituído na Universidade Federal de Santa Maria em 2013, como Grupo de               

Pesquisa, Ensino e Extensão em Direitos Humanos e Mobilidade Humana Internacional,           

voltado à produção científica, difusão do conhecimento sobre a temática e promoção e             

proteção dos direitos humanos de migrantes e refugiados. O Migraidh é um espaço de              

diálogo, interlocução e ativismo na agenda de migração e refúgio. Em 2015, o Migraidh              

passou representar a Cátedra Sérgio Vieira de Mello na UFSM, uma parceria entre a              

Universidade Federal de Santa Maria e a Agência das Nações Unidas para os Refugiados              

(ACNUR), oportunizada pelas ações do Grupo e voltada à promoção e difusão do Direito              

Internacional dos Refugiados. Como grupo de pesquisa, o Migraidh, Direitos Humanos e            

Mobilidade Humana Internacional, é certificado no CNPq pela Universidade Federal de           

Santa Maria, onde apresenta atualmente seis linhas de pesquisa nas áreas do Direito,             

Psicologia, Ciências Sociais, Comunicação e Letras: a) Proteção e Promoção dos Direitos            

Humanos de Migrantes e Refugiados no Brasil; b) Psicanálise e Migrações: Efeitos            

clínico-políticos dos deslocamentos; c) Fluxos Migratórios Internacionais, Projeto Migratório         

e Alteridades; d) Processos de Mobilidade, Cidadanias e Reconhecimento; e) Comunicação           

Midiática e Migrações Transnacionais; e f) Política Linguística e Línguas de Acolhimento.            



 

Participam das ações de pesquisa, extensão e ensino do Migraidh/CSVM, professoras/es,           

pesquisadoras/es e estudantes dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação de diversas áreas            

e instituições de ensino, migrantes, refugiados/as e demais interessados/as na temática.           

Como coletivo, o Migraidh/CSVM se organiza para reivindicar o Direito Humano de Migrar e              

os Direitos Humanos da população migrante e refugiada, a partir das suas pesquisas e              

atuação extensionista. 

  

I.I. – APRESENTAÇÃO DAS LINHAS DE PESQUISA: 

  

Linha 1: Proteção e Promoção dos Direitos Humanos de Migrantes e Refugiados no Brasil 

  

Objetivo: Contribuir, sob o pressuposto do direito humano de migrar, para o avanço             

teórico-prático da proteção e promoção dos direitos humanos da população migrante e            

refugiada no Brasil, a partir do debate sobre o Estado, as relações internacionais, a              

sociedade e a subjetividade humana, com vistas à formulação de políticas públicas, à             

integração local e ao combate à xenofobia. 

  

Coordenação: Prof.ª Pós-Dr.ª Giuliana Redin, Departamento de Direito da UFSM 

Contato: giulianaredin@gmail.com.br  

  

Linha 2: Psicanálise e Migrações: Efeitos clínico-políticos dos deslocamentos 

  

Objetivo: Analisar os efeitos clínicos e políticos dos deslocamentos dos sujeitos em situação             

de migração. 

  

Coordenação: Dr.ª Amanda Schreiner Pereira, Clínica de Psicologia da UFSM 

Contato: psico_amanda@hotmail.com 

Contato: gabrielaoliveiraguerra@gmail.com  

  

Linha 3: Fluxos Migratórios Internacionais, Projeto Migratório e Alteridades 

 

Objetivo: Investigar as dinâmicas (i)migratórias, sobretudo os fluxos internacionais que          

trouxeram migrantes caribenhos e africanos para o sul do Brasil. Partimos de alguns             

processos fundamentais na vida desses migrantes: os deslocamentos e inserção no mundo            

do trabalho, as interações sociais e às diferentes relações de alteridades estabelecidas na             

sociedade receptora, o projeto migratório e as obrigações familiares e religiosas, as            

dinâmicas transnacionais e de transmigrantes que se deslocam entre duas ou mais            

sociedades. Essa linha de pesquisa está inserida no âmbito do projeto guarda-chuva            

mailto:psico_amanda@hotmail.com


 

“Identidades, Alteridades e Relações Étnico-raciais: Fluxos (i)migratórios, deslocamentos,        

trabalho, família, sociabilidades, práticas religiosas e ativismo”. 

  

Coordenação: Prof.ª Dr.ª Maria Clara Mocellin, Departamento de Ciências Sociais e           

Pós-Graduação em Ciências Sociais da UFSM 

Contato: claramocellin@gmail.com 

  

Linha 4: Processos de Mobilidade, Cidadanias e Reconhecimento 

  

Objetivo: Congregar projetos que objetivem analisar as dinâmicas envolvidas nos processos           

de obtenção, reconhecimento e vivência das cidadanias (em seus mais variados sentidos)            

por parte de migrantes e refugiados em Santa Maria e região. Por meio de pesquisas               

documentais e etnográficas, busca-se conhecer e mapear as complexidades presentes em           

tais processos, bem como compreender as dinâmicas entre Estado, sociedade civil e            

mobilidades 

  

Coordenação: Prof.ª Pós-Dr.ª Maria Catarina Chitolina Zanini, Departamento de Ciências          

Sociais e Pós-Graduação em Ciências Sociais da UFSM 

Contato: zanini.ufsm@gmail.com 

  

Linha 5: Comunicação Midiática e Migrações Transnacionais 

  

Objetivo: reunir projetos que articulem questões comunicacionais e midiáticas sobre as           

migrações transnacionais contemporâneas, quer seja relacionados às representações        

midiáticas do fenômeno ou aos usos sociais das mídias por sujeitos migrantes e suas              

implicações para políticas de reconhecimento e cidadania. Para tanto, reflete as noções de             

comunicação em rede, identidades em diáspora, transnacionalismo e interculturalidade, na          

perspectiva teórico-metodológica dos estudos culturais. 

  

Coordenação: Prof.ª Dr.ª Liliane Dutra Brignol, Departamento de Ciências da Comunicação e            

Pós-Graduação em Comunicação da UFSM 

Contato: lilianebrignol@gmail.com 

  

Linha 6: Política Linguística e Línguas de Acolhimento 

  

Objetivo: Discutir questões de política linguística e do português como língua de            

acolhimento.  

  



 

Coordenação: Prof.ª Dr.ª Eliana Sturza, Departamento de Letras Estrangeiras Modernas e           

Pós-Graduação em Letras da UFSM 

Contato: listurza@gmail.com  

  

 

I.II. – APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA DE EXTENSÃO “ASSESSORIA A MIGRANTES E           

REFUGIADOS” 

  

A partir dos desafios de direitos humanos ligados ao tema das migrações internacionais, o              

Migraidh/CSVM busca desenvolver ações extensionistas para a promoção de direitos          

humanos e proteção da população migrante e refugiada, especialmente na região de Santa             

Maria. As iniciativas são dirigidas ao apoio, acolhimento, reconhecimento e acesso a            

direitos, integração local de migrantes e refugiados, combate à xenofobia e difusão do             

direito humano de migrar, bem como buscam o diálogo pleno com os mais variados atores               

ligados à agenda das migrações: migrantes, refugiados, pesquisadores, estudantes, agentes          

públicos e sociedade civil. Das ações, destacam-se a autoria e proposição do Programa de              

Acesso ao Ensino Superior e Técnico aos Refugiados e Imigrantes em Situação de             

Vulnerabilidade na UFSM, bem como o 1º Curso de Formação e Capacitação em Direitos              

Humanos para Servidores Públicos de Santa Maria, do qual resultou a Carta de Santa Maria               

sobre Políticas Públicas para Migrantes e Refugiados na cidade. 

  

Eixos de atuação extensionista: 

● Assessoria jurídica e documental;  

● Atendimento psicossocial; 

● Acessibilidade linguística (rodas de conversa); 

● Ações de apoio, acolhimento, integração local e inserção social; 

● Atuação na formulação de políticas públicas e em processos legislativos (advocacy) 
● Ações de defesa a direitos e combate à xenofobia; 

● Formação e capacitação de atores em direitos humanos e migrações internacionais. 

 
 

II – REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO 

a) Engajamento com os direitos humanos; 

b) Comprometimento com os princípios de atuação e participação coletiva; 

c) Disponibilidade para participação nas atividades de uma das linhas de pesquisa e do              

Programa de Extensão (a participação será remota até o retorno das atividades presenciais             

na UFSM, quando a presencialidade passará a ser exigida, considerando as especificidades            

de cada eixo de atuação extensionista). 

 

https://goo.gl/forms/jrfZ5x5s1Ui3TOTF3


 

 

 

III – CALENDÁRIO DE ATIVIDADES 

 
 
IV – DAS VAGAS: 
 
A inscrição será efetuada para o Programa de Extensão com indicação da linha de pesquisa. 
 

1 Enquanto perdurarem as regras de distanciamento social decorrentes da pandemia do COVID-19, conforme              
disposições normativas da UFSM, os encontros serão remotos. Serão consideradas as especificidades de cada              
dimensão extensionista neste período que justifiquem eventual atividade presencial, observados os decretos            
estaduais e municipais sobre distanciamento social e as regras sanitárias da UFSM.  

Linha de pesquisa Periodicidade  Local  1

Proteção e Promoção dos Direitos 
Humanos de Migrantes e Refugiados no 

Brasil 

Encontros quinzenais Antiga Reitoria da UFSM, 
sala 505 

Psicanálise e Migrações: Efeitos    

clínico-políticos dos deslocamentos 

Encontros mensais, nas 
sextas-feiras, das 10h às 11h30, 
com início no dia 07/05/2021  

Campus da UFSM, Prédio 
74B, sala 3111 

Fluxos Migratórios Internacionais, Projeto 
Migratório e Alteridades 

Encontros quinzenais Campus da UFSM, Prédio 
74 A, sala 2236- NECON, 

UFSM 

Processos de Mobilidade, Cidadanias e 
Reconhecimento 

Encontros quinzenais, nas 
sextas-feiras, das 14h às 15h30 

Campus da UFSM, Prédio 
74 A, sala 2236- NECON, 

UFSM 

Comunicação Midiática e Migrações 
Transnacionais 

Encontros mensais Campus da UFSM, Prédio 
21, sala 512 

Estudos de Política Linguística Encontros quinzenais Campus da UFSM, Prédio 
16, Centro de Educação, 

sala 3312 

Programa de Extensão: Assessoria a 
Migrantes e Refugiados 

Encontros quinzenais, 
alternados aos encontros de 

pesquisa 

Antiga Reitoria da UFSM, 
sala 505 

Reunião Geral do Migraidh/CSVM Encontros bimestrais Antiga Reitoria da UFSM, 
sala 505 



 

O Programa de Extensão disponibilizará 15 vagas, que serão distribuídas entre as linhas,             
conforme os eixos de atuação do Programa. 
 
As linhas de pesquisa disponibilizarão as seguintes vagas: 
 
Linha 1: 04 vagas; 
Linha 2: 02 vagas; 
Linha 3: 02 vagas; 
Linha 4: 02 vagas; 
Linha 5: 03 vagas; 
Linha 6: 02 vagas. 
 
 
V - DO PROCESSO SELETIVO: 
 
A inscrição poderá ser realizada até o dia 16/04/2021, por meio do Formulário de Inscrição,               
disponível no link:   
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-nhMQ5mXzg2_TxjBXzkl5hT5VJ_Wp3u9H3hz
mN3ZLVxCeDQ/viewform?usp=sf_link 
 
No formulário, o/a candidato deverá preencher: 
 
a) Carta de Motivação para participação no MIGRAIDH/CSVM; 
b) Definir a relação entre a pesquisa e a extensão; 
c) Descrever uma prática de promoção de direitos humanos a migrantes e refugiados e              
como poderia contribuir para tal prática. 
 
Serão selecionados os/as candidatos/as a partir da análise conjunta da Carta de Motivação,             
onde é esperado o histórico individual de envolvimento com a temática dos direitos             
humanos e/ou com o tema da linha de pesquisa indicada e/ou o relato de trajetória pessoal                
associada à motivação para participação no coletivo, da compreensão sobre a relação            
pesquisa e extensão e da demonstração de conhecimento sobre as práticas de direitos             
humanos a migrantes e refugiados. 
 
Para subsidiar a etapa de inscrição e elaboração das respostas, indicamos como referência o              
e-book do Migraidh: 
 
REDIN, Giuliana (org.). Migrações Internacionais: Experiências e Desafios de Direitos          
Humanos no Brasil. Santa Maria: Editora UFSM, 2020. Disponível em:          
<https://editoraufsm.com.br/migracoes-internacionais-525.html>.  
 
MIGRAR NÃO É DELITO; Direção Luana Giazzon. Produção: Eduarda Nenê da Costa, Luana             
Giazzon e Luciana Turcato. Santa Maria: TV Campus, 2019. Disponível em:           
<https://farol.ufsm.br/video/migrar-nao-e-delito-minidoc> 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-nhMQ5mXzg2_TxjBXzkl5hT5VJ_Wp3u9H3hzmN3ZLVxCeDQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-nhMQ5mXzg2_TxjBXzkl5hT5VJ_Wp3u9H3hzmN3ZLVxCeDQ/viewform?usp=sf_link
https://editoraufsm.com.br/migracoes-internacionais-525.html
https://farol.ufsm.br/video/migrar-nao-e-delito-minidoc


 

 
 
 
 
VII - DOS RESULTADOS: 
 
Os resultados serão divulgados até o dia 23/04/2021, por resposta dirigida ao e-mail de              
cada candidato/a, assim como informações sobre o início da formação e atividades. 
 
 
VIII - DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
a) Cada linha informará sobre o início das atividades; 

b) A participação no Migraidh/CSVM é reconhecida como Atividade Complementar e           

autoriza o registro do/a participante no Diretório do CNPq e nos respectivos projetos             

vinculados à UFSM; 

c) A Coordenação do Migraidh/CSVM poderá alterar o calendário disposto no item III, diante              

de circunstâncias que assim justifiquem, mediante ciência às/aos interessadas/os pelos          

meios de comunicação estabelecidos. 

 

Maiores informações: migraidh.ufsm.br e na página: facebook.com/MigraidhCSVMUFSM/ 

 

 

Santa Maria, 17 de março de 2021. 

  

Prof.ª Pós-Dr.ª Giuliana Redin 

Coordenadora do Migraidh/CSVM UFSM 


