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RESUMO:
Este projeto tem como objetivo promover um conjunto articulado de ações
multidisciplinares visando garantir direitos humanos e promover justiça social para migrantes e
refugiados em Pernambuco. Elas incluem a produção de uma webcartograﬁa social das jornadas,
territórios e identidades de migrantes e refugiados no estado mediante a realização de oﬁcinas,
trabalhos de campo, entrevistas e diagnósticos e a produção de documentação visual, sonora e
audiovisual. Além disso, envolvem a organização de uma Feira Multicultural, um Seminário
Interdisciplinar e Interinstitucional e do Curso de Aprofundamento na Questão Migratória. Para a
concretização daquele objetivo, nossas ações deverão subsidiar a prática de organismos
governamentais e não-governamentais que atuam com migrantes e refugiados, do Comitê
interinstitucional de Promoção dos Direitos das pessoas em situação de Migração, Refúgio e apatridia,
o engajamento da UFPE em ações de atenção a migrantes e refugiados e no debate das políticas
migratórias e a formulação de políticas públicas. O projeto incentiva o compromisso da universidade
com garantia dos direitos humanos e promoção da justiça social, aproximando as práticas
universitárias da realidade dos grupos sociais vulnerabilizados e das instituições com que eles
interagem. Assegura, assim, que o conhecimento produzido dentro da universidade pode contribuir
para a garantia de direitos individuais e coletivos e que está pronto para atender demandas
contemporâneas como a migração e o refúgio no estado de Pernambuco. Com ele, potencializamos
ainda o papel formativo da extensão, estimulando o contato dos estudantes com realidades concretas e
asseguramos a indissociabilidade dessa última com o ensino e a pesquisa.

