
 

 

Disciplina: Oficina de Planejamento Territorial I – Políticas de imigração e 
refúgio no Brasil (PRU035) 

Professor: Helion Póvoa Neto (email helionpovoa@ippur.ufrj.br) 

Local: Faculdade de Letras, sala F-115 

Segundas feiras, das 15:30 às 17:10 

Turma no SIGA: 9262 

 

Ementa: A Oficina apresentará as políticas de imigração e refúgio, no Brasil, ao 
longo de sua história e durante a conjuntura mais recente, destacando os diversos 
contextos nacionais e internacionais que permitem compreender as principais 
diretrizes das políticas. Serão apresentados os principais conceitos que tratam do 
tema da mobilidade populacional, dos deslocamentos de migrantes e refugiados e 
das políticas públicas voltadas para o conhecimento e a intervenção nesse campo. 

 

Programa preliminar: 

 

Aula 1 (29/08) - Apresentação da disciplina 

Aula 2 (05/09) – As migrações como processo social, em suas dimensões nacional e 
internacional.  

Aula 3 (12/09) – Cerimônia de concessão do título de Professor Emérito ao 

professor do IPPUR Carlos Vainer 

Aula 4 (19/09) – Deslocamentos causados pela perseguição política e pela violação 
generalizada de direitos. O surgimento do refugiado como sujeito na arena 
internacional  

Aula 5 (26/09) – Migrantes, imigrantes e refugiados como objetos de política (I) 

Aula 6 (03/10) – Migrantes, imigrantes e refugiados como objetos de política (II) 
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Aula 7 (10/10) – Mensuração e qualificação do fenômeno migratório: o Censo 
Demográfico – definições e metodologias (I) 

Aula 8 (17/10) - Mensuração e qualificação do fenômeno migratório: o Censo 

Demográfico – definições e metodologias (II) 

Aula 9 (24/10) – Políticas de imigração no Brasil – retrospecto histórico (I) 

Aula 10 (31/10) - Políticas de imigração no Brasil – retrospecto histórico (II) 

Aula 11 (07/11) – Semana IPPUR.  

Aula 12 (14/11) – Políticas de refúgio no Brasil – retrospecto histórico  

Aula 13 (21/11) – Políticas de refúgio no Brasil – a conjuntura atual  

Aula 14 (28/11) – Legislação quanto a imigrantes e refugiados no Brasil (I) 

Aula 15 (05/12) – Legislação quanto a imigrantes e refugiados no Brasil (II) 

Aula 16 (12/12) – Atendimento a imigrantes e refugiados: o Terceiro Setor 

Aula 17 (19/12) – Instituições de acolhimento e defesa de imigrantes e refugiados 

no Rio de Janeiro  


