
  

 

 
 
 

CHAMADA DE TRABALHO 
Programa de Seminário do Observatório das Migrações 

 

Seminário “Migrações Internacionais, Refúgio e Políticas” 
Memorial da América Latina, São Paulo 

Dia 12 de abril de 2016 
 

Realização e organização 
Observatório das Migrações em São Paulo-Núcleo de Estudos de População Elza Berquó/Instituto 
de Filosofia e Ciências Humanas /Faculdade de Ciências Aplicadas- Universidade Estadual de 
Campinas : Rosana Baeninger,  Roberta Peres, Álvaro D´Antona 
Grupo de Estudo Distribuição Espacial da População -- PUC Minas Gerais: Duval Fernandes, Maria 
da Consolação Gomes de Castro 
Grupo de Estudos Migratórios Amazônicos-Universidade Federal do Amazonas: Sidney Silva 
Cátedra Sérgio Vieira de Melo e Observatório das Migrações no ABC Paulista-Universidade 
Federal do ABC : José Blanes Sala, Júlia Bertino Moreira, Adriana Capuano, Leonardo Melo, Marilda 
Menezes 
Observatório das Migrações em Santa Catarina – Gláucia Assis, Luis Felipe Aires Magalhães 
Observatório das Migrações Nordestinas – Ricardo Ojima, Wilson Fusco 
Observatório do Platô das Guianas – Jadson Porto 
Observatório das Migrações no Ceará – Silvana Nunes de Queiróz 
Memorial da América Latina- Marília Franco 

 
Programa de Pós-Graduação em Demografia - Universidade Estadual de Campinas 
Programa de Pós-Graduação em Sociologia – Universidade Estadual de Campinas  
Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas e Sociais Aplicadas – 
Universidade Estadual de Campinas 
Programa de Pós-Graduação em Geografia - Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais  
Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social - Universidade Federal do Amazonas 
Programa de Pós-Graduação em Ciências Humanas e Sociais -Universidade Federal do ABC 
Programa de Pós-Graduação em Demografia- Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional – Universidade Federal do Amapá 
Programa de Pós-Graduação em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Socioambiental – 
Universidade do Estado de Santa Catarina 
Programa de Pós-Graduação em História - Universidade do Estado de Santa Catarina 
 
Apoio 
 



O Seminário “Migração Internacional, Refúgio e Políticas” busca dialogar com 
distintos campos disciplinares, avançando no conhecimento teórico-metodológico, 
bem como debater, com atores governamentais e a sociedade civil, as políticas 
migratórias (e/ou a ausência delas) e as políticas sociais para os imigrantes no Brasil 
do século XXI.  
 

Chamada de Trabalho: 
 
Os trabalhos podem ser submetidos no formato de resumo expandido (4 páginas) ou 
trabalho completo (de 12 a 20 páginas). Os eixos temáticos acompanham as 
respectivas mesas-redondas do Seminário; a saber: 

1) Migrações Internacionais no Brasil Contemporâneo: cenários, tendências, 
características e especificidades 

2) Migração Internacional e Políticas Públicas: trabalho, justiça, saúde, 
educação e assistência social. 

3) Fronteiras e Migração 
4) Refúgio e Políticas 

 
O formato da apresentação dos trabalhos selecionados será somente como PÔSTER. 
A sessão de pôster, com a seleção de 20 trabalhos, será realizada no horário do 
almoço e contará com cinco comentaristas que discutirão individualmente com os 
respectivos autores. 
Prevê-se também que estes pôsteres sejam impressos pela organização do evento, 
de modo a padronizá-los, com a finalidade de doação ao Memorial da América Latina 
para que fique exposto ao público em geral e por um tempo maior que a duração do 
evento. Haverá certificado de premiação para os três melhores pôsteres 
apresentados. 
 
Os trabalhos aprovados no formato de trabalho completo participarão ainda de 
seleção ad hoc para publicação de alguns deles na Revista do Memorial da América 
Latina. 
 
Os resumos expandidos (4 páginas) e os trabalhos completos (de 12 a 20 páginas) 
devem ser elaborados com letra Arial 12, espaçamento simples, margens 2,5cm para 
superior, inferior, esquerda e direita. 
Para os resumos expandidos: na primeira página constar: título do trabalho, autor, 
instituição e endereço eletrônico. Indicar no rodapé: Trabalho submetido ao 
Seminário “Migrações Internacionais, Refúgio e Políticas”, a ser realizado no dia 12 
de abril de 2016 no Memorial da América Latina, São Paulo. 



Da segunda página em diante devem constar: somente título do trabalho (não indicar 
autoria) e os itens: objetivo, discussão teórica e metodológica, resultados e 
referências bibliográficas. 
Para os trabalhos completos: na primeira página constar: título do trabalho, autor, 
instituição e endereço eletrônico. Indicar no rodapé: Trabalho submetido ao 
Seminário “Migrações Internacionais, Refúgio e Políticas”, a ser realizado no dia 12 
de abril de 2016 no Memorial da América Latina, São Paulo. 
Da segunda página em diante constar: somente título do trabalho (não indicar 
autoria) e seguir com os tópicos do texto. 
Haverá Anais online do evento, com a publicação dos resumos expandidos e os 
trabalhos completos aprovados. 
 

Público Alvo: acadêmicos, gestores, Ministérios, comunidades imigrantes 

Não há taxa de inscrição. Os custos de viagens e alojamento não serão financiados 

pela organização do Seminário. 

 

PRAZOS: 

25 de janeiro de 2016 a 01 de março de 2016: envio de resumo expandido ou 

trabalho completo em arquivo em word para o seguinte endereço:  

observatoriodasmigracoes@nepo.unicamp.br 

10 de março de 2016: resultado dos resumos expandidos e trabalhos aprovados 

21 de março de 2016: envio do formato em pôster dos resumos expandidos e 
trabalhos selecionados, a ser encaminhado em arquivo power point para a impressão 
do mesmo pela organização do evento. As dimensões recomendadas são de 90 cm de 
altura e 80 cm de largura, contendo: Objetivo, discussão teórica, metodologia, 
principais resultados, referências bibliográficas. O não envio do referido arquivo para 
impressão do pôster será considerado como desistência do participante e não 
constará da programação e dos Anais do evento. 

 

A programação final do evento será divulgada a partir de 28 de março de 2016. 

 

mailto:observatoriodasmigracoes@nepo.unicamp.br

