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XII Seminário Nacional da Cátedra
Sérgio Vieira de Melo (CSVM)
O XII Seminário Nacional da Cátedra Sérgio

José Egas, representante do ACNUR no Brasil, parabenizou as universidades que

Vieira de Mello (CSVM) foi realizado nos

integram a CSVM bem como os pesquisadores e participantes do evento. “Em seu

dias 28 e 29 de setembro para discutir

12º ano, o Seminário Nacional da Cátedra Sérgio Vieira de Mello do ACNUR segue

as questões da proteção dos refugiados

contribuindo para refletir e propor encaminhamentos sobre os temas vivenciados

no contexto da pandemia no Brasil. O

pelas pessoas refugiadas no Brasil, dialogando com as diferentes realidades locais e

evento acadêmico foi organizado pelas

contemplando a perspectiva dos refugiados nas respostas às demandas existentes”.

Universidades Federais do Espírito Santo
(UFES), Santa Maria (UFSM), Rio Grande do

Entre 2020 e 2021, as universidades da CSVM ofereceram mais de cinquenta

Sul (UFRGS) e Uberlândia (UFU), com apoio

disciplinas relacionadas ao deslocamento forçado, alcançando cerca de 700

do ACNUR, e contou com a participação de

alunos, e outros 52 grupos de pesquisa foram criados ou mantidos. Além disso, 17

pesquisadores brasileiros e refugiados.

universidades facilitaram os procedimentos de admissão de alunos refugiados de
graduação e pós-graduação, e foi alcançado um crescimento de 10% no número

Ao longo dos dois dias, foram organizadas

de diplomas de refugiados revalidados. Na área dos serviços comunitários,

mesas-redondas temáticas para analisar temas

foram ministradas aulas de português a mais de 2.250 refugiados e solicitantes

como “Revalidação de Diplomas e Inclusão

de refúgio, enquanto durante o ano foram prestados mais de 330 serviços de

Universitária”, “Acolhimento Linguístico e

saúde mental e apoio psicossocial e 2.050 serviços de assessoria jurídica.

Mediação Intercultural”, “Acesso a Direitos”
e “Políticas Públicas e Marcadores Sociais”.

Leia mais em bit.ly/3l7FQVB e bit.ly/3uFrHC0

Assista às gravações em bit.ly/seminarioCSVM

Sobre a Cátedra Sérgio Vieira de Mello do ACNUR
A relação institucional entre o ACNUR e as Instituições de Ensino Superior (IES) no Brasil teve
início em 2003, por meio da Cátedra Sérgio Vieira de Mello (CSVM) - acordo de cooperação em
que o ACNUR estabelece responsabilidades e critérios para que as universidades possam aderir à
iniciativa em três pilares: ensino, pesquisa e extensão e serviços comunitários. Em 2021, a Cátedra
Sérgio Vieira de Mello ampliou o seu alcance tanto em termos de cobertura nacional, como no
número de refugiados e solicitantes de refúgio apoiados: até ao momento, 28 instituições aderiram
à rede, trabalhando de forma transversal para garantir os direitos desta população no Brasil.
Leia a Publicação em bit.ly/3l5DEOr

Orientação professional apoia jovens
refugiados e migrantes de Manaus

Um grupo de 50 adolescentes venezuelanos participou da
iniciativa do ACNUR e da ONG Hermanitos, que facilita a
inclusão de jovens em programas de aprendizagem, orienta
processos seletivos e informa sobre a dinâmica do ambiente
de trabalho. Eles são os primeiros participantes da “Oficina
Hermanitos de Empregabilidade para Jovens”, que visa
beneficiar adolescentes e jovens venezuelanos com avaliações
psicológicas e comportamentais, palestras sobre marketing
pessoal e apoio à saúde mental, além de dicas para elaboração
de currículos e oportunidades de estágio. O projeto é apoiado
por doadores como o Escritório de População, Refugiados e
Migração (PRM) do Departamento de Estado dos EUA, que faz
contribuições importantes e flexíveis, permitindo que o ACNUR
e seus parceiros desenvolvam diferentes projetos e ofereçam
proteção aos mais vulneráveis em um contexto de emergência.
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Leia mais em bit.ly/3CNG8qP
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ACNUR e Funpapa assinam
acordo de cooperação para apoiar
refugiados e migrantes indígenas

Projeto Digital #RefuTeen é
lançado em São Paulo

Foi assinado um acordo de cooperação entre o ACNUR e

O dia 20 de setembro marcou o lançamento do #RefuTeen, um projeto

a Fundação Papa João XXIII (Funpapa), com o objetivo de

de inclusão digital idealizado pelo ACNUR e pelo I Know My Rights

proporcionar um quadro técnico de apoio coordenado aos

(IKMR). No total, 20 jovens refugiados e migrantes residentes no Brasil,

serviços e programas oferecidos pela Fundação a refugiados e

com idades entre 12 e 18 anos, foram selecionados para participar

migrantes, bem como fortalecer os espaços de proposição de

da iniciativa que promove o acesso a conhecimentos e técnicas de

políticas públicas voltadas para essa população em Belém.

conteúdo em redes sociais na perspectiva dos direitos humanos.

Leia mais em bit.ly/3AIm74o

Leia mais em bit.ly/3D9lGAB

Com apoio do ACNUR, Manaus fortalece
a assistência social e psicossocial a
refugiados, migrantes e brasileiros
Após uma fase de capacitação em direitos e serviços disponibilizados
em Manaus para as equipes que atuam em 20 Centros de Referência
em Assistência Social (CRAS) e 5 Centros de Referência Especializada
em Assistência Social (CREAS), o ACNUR realizou a entrega de 34
smartphones para a Secretaria da Mulher, Assistência Social e e
Cidadania (SEMASC). A iniciativa visa fortalecer a comunicação entre
esses centros e possibilitar o acompanhamento dos casos de proteção
e vulnerabilidade social junto à população de refugiados, migrantes e
brasileiros. As ações são possíveis através do apoio do Departamento
de Ajuda Humanitária e Proteção Civil (ECHO) da União Europeia.
Leia mais em bit.ly/3lRRoLP
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Lâmpadas solares doadas a grupos indígenas residentes em Santarém
Um total de 220 lâmpadas solares foram doadas pelo ACNUR e
distribuídas pelo Instituto Internacional de Educação do Brasil (IEB)
para grupos indígenas - brasileiros e venezuelanos - residentes no
município de Santarém, ajudando as comunidades a terem acesso à
luz durante a noite e contribuindo para a coexistência pacífica.

 Relatório Anual CSVM bit.ly/3aG3LVX
 Relatório de Atividades de Meios de
Vida (Jul – Ago) bit.ly/3lCkyzG

 Relatório de Atividades de Roraima
(Jul – Ago) bit.ly/2YENnT3

 Relatório de Atividades de São

Paulo (Jul – Ago) bit.ly/2YKiCfs

 External Updates ACNUR
(Agosto) bit.ly/3ADp1GD

Cozinha é inaugurada no Abrigo Pintolândia

 Relatório de Meios de Vida

Pela parceria entre o ACNUR e a PADF (Fundação Pan-Americana para o

2020 bit.ly/2YRQnMb

Desenvolvimento), a iniciativa foi realizada após consulta à comunidade indígena
abrigada no Pintolândia e resultou na reforma das estruturas existentes de
fogões a lenha e na construção de alguns novos, disponibilizando um total
de 14 fogões a lenha para a comunidade preparar suas próprias refeições.
Lançamento global do Relatório de Educação
O ACNUR apela a um esforço internacional para garantir o acesso à educação
com o lançamento do Relatório de Educação 2021, ‘Mantendo o curso’ - Os
desafios da educação de refugiados. O relatório destaca as histórias de jovens
refugiados em todo o mundo e mostra que os níveis de acesso à educação
entre os refugiados diminuíram de forma crítica durante a pandemia de
COVID-19, de acordo com dados de 40 países. Saiba mais em bit.ly/3FjfMyY e
bit.ly/3a5QQMR. Leia o relatório (disponível apenas em inglês) em bit.ly/2YcYJgS
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 Decisões do CONARE bit.ly/2ZOne1w
 Estratégia de Interiorização bit.ly/3asTv3C
 Abrigos em Roraima bit.ly/3dcF6dT
 Asssistência Financeira
(CBI) bit.ly/2YJ54kA

Destinação totalmente específica
Destinação específica
Destinação flexível (alocação indicativa)
Destinação livre (alocação indicativa)
Lacuna de financiamento (indicativa)

Para + informações acesse: reporting.unhcr.org
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Parceiros do ACNUR no Brasil:

O ACNUR Brasil agradece o apoio de todos os seus doadores incluindo:

Doadores privados do ACNUR Brasil:

O ACNUR Brasil agradece o grande apoio e parceria com todas as
outras agências da ONU, autoridades brasileiras (a nível federal, estadual
e municipal) e organizações da sociedade civil envolvidas na resposta de
emergência e nos programas regulares da operação brasileira.

