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Ata da reunião ordinária do Grupo de Trabalho dos Imigrantes - GTI, dia 
04/09/2015  
 
Aos quatro dias do mês de setembro de dois mil e quinze, reuniram-se na sala 
das Comissões 01 da Assembleia Legislativa, o grupo de trabalho dos 
imigrantes - GTI, os trabalhos foram secretariados pela Comissão de Direito 
Humanos da Alesc, na pessoa do Senhor Marcel Salomon - que coordenou os 
trabalhos e secretariou, estiveram presentes os representantes das entidades, 
os servidores da Comissão de Direitos Humanos - CDH, da Pastoral do 
Migrante, do Conselho Regional de Psicologia de Santa Catarina - 12º 
CRP/SC, do Ministério Público Federal, da Justiça Federal, do Ministério 
Público de Santa Catarina, do Gabinete do Deputado Dirceu Dresch, da 
Corregedoria Geral de Justiça, da Associação Kay Pa Nu de Florianópolis, da 
UFSC, do Departamento de Economia e Relações Internacionais da UFSC, do 
Compir, do Ceja, da Faculdade Municipal da Palhoça, do IFSC, da Defensoria 
Pública da União, da Secretaria de Estado de Trabalho, Habitação e da 
Assistência Social, da Secretaria de Estado da Educação, as Senhoras e os 
Senhores: Murillo de Lunia, José Fernando Rosa Ribeiro, Maria Rausch 
Pereira, Maria das Graças Brigntner, Mauricio Pessuto,  Maria Ondinacir 
Santana Machado, Dila Maria da Silva Diniz, Renata Nunes Portela, Golberi de 
Salvador Ferreira, Daniela de Carvalho Carrelas, André Dala Possa, Elenice 
Bueno, Yara Maria Horneke,  Adriana Moresco, Ana Cristina Kramer, Rafael de 
Miranda Santos, Clarissa Fanzoi Dri, Tamajara da Silva, Carolina Cabral Zonta, 
Clarens Chery, Murilo de Lunia, José Ribeiro, Mariah Rausch Pereira, Maria 
Odenacir Machado, Dila Maris da Silva Diniz, Luciana Rocha Negreiros, Mariah 
Pereira, Italo Baumgartner, Mohamed Michef, Antonio Porto Alegre, Luis Felipe 
Magalhães, Débora Glembotzki, Sonia Maria Silveira e Marcel Salomon. 
Inicialmente o Senhor Marcel Salomon informou que foi expedido ofício as 
entidades participantes deste GTI, com as datas das reuniões e que se alguma 
entidade ainda precisar formalizar institucionalmente, a Comissão está 
disponível para oficializar e justificar presença no Grupo de Trabalho. Ainda 
falou sobre a criação do Ato CDH nº 01, para formalizar este Grupo de 
Trabalho aprovado pelos membros da Comissão de Direitos Humanos da Alesc 
em sua última reunião ordinária. O Senhor Mauricio Pessutto sugeriu fazer 
convite para ao Ministério Público do Trabalho - MPT para que eles integrem o 
Grupo de Trabalho. O Senhor Marcel informou que a Senhora Professora 
Glaucia da UDESC nos procurou para que nos dias seis e sete de outubro 
déssemos continuidade dos trabalhos que tratam sobre imigração através da 
realização de um seminário e uma avaliação da Audiência Pública do dia vinte 
e quatro de junho de dois mil e quinze, destacou a vinda do Senhor Frei Beto 
neste seminário. Também justificou a ausência da Senhora Doutora Cida da 
cidade de Chapecó e da Senhora Professora Sandra Bordignon. O Senhor 
Mauricio Pessutto informou que no dia 26 de agosto aconteceu a reunião na 
Secretaria de Assistência Social e Habitação de Santa Catarina, que tratou 
sobre a existência de um grupo interministerial de Brasília que trata o assunto 
imigração, e sugeriu naquela reunião a manutenção de contato com este GTI 
para aprofundarmos o debate e ampliarmos nosso diálogo. O Senhor Professor 
Golberi de Salvador Ferreira do IFSC apresentou a Instituição, disse que ela é 
pública, gratuita e com qualidade na formação, criada em 2008, trabalha com 
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educação profissional e presente em 20 cidades distribuídos em 22 Campus, 
além do IFSC, tem o Instituto Federal Catarinense  com 18 Campus, sendo a 
Reitoria em Blumenau, totalizando ao todo 40 Campus, com as mesmas 
perspectivas, o objetivo destas instituições é ir as cidades para evitar o êxodo, 
atendendo pessoas de diversos níveis, com cursos e com durações diferentes 
de tempo, citou como exemplo, o FIC - Formação Inicial Continuada, curso este 
sugerido especialmente para imigrantes. Os Cursos Técnicos que são cursos 
mais longos para a formação. Cursos Superiores bacharelados e licenciatura e 
pós-graduação à distância e presencial, Latu Senso e Estrito Sensu, além de 
dois mestrados. Outra característica importante são as áreas de atuação que 
inicialmente era a indústria, hoje se tem gastronomia, hotelaria, turismo, moda 
entre outros todos para atender as necessidades locais.  A Senhora professora 
Daniela também do IFSC informou que possuem três Campus atendendo 
imigrantes Haitianos nas cidades de Caçador, São Carlos e Jaraguá do Sul, 
são oferecidos o Ensino de língua portuguesa e formação profissional. Disse 
que para isto acontecer precisam saber a escolaridade desse público, 
reconhecimento legal no Brasil, e o perfil deles se já trabalharam, onde 
trabalharam, e com o que trabalharam. Apresentou o Programa Certifique, que 
é um programa nacional que trabalha com o reconhecimento dos saberes 
próprios que adquiriram aos longo dos anos trabalhando e eles apenas 
complementam a formação, dando a possibilidade de eles darem sequência 
aos estudos, que podem ser uma formação profissional ou uma qualificação 
técnica. A questão da preparação dos profissionais para lecionar para 
estrangeiros: a Universidade Federal do Rio Grande do Sul esta com uma 
formação junto aos professores de português da rede federal da educação 
profissional de todos os Institutos Federais para ensinar o português como uma 
língua adicional estrangeira. Nos Institutos de SC temos cento e dez 
professores de línguas. Pelo IFSC também falou o Sr. André que hoje é o 
responsável pelo PRONATEC que foi criado em 2011, e é um curso excedente 
que visa oferecer a formação profissional, atendendo públicos que não são 
atendidos via de regra pela oferta regular. A partir de uma reunião foi oferecido 
para os imigrantes do Morro da Caixa o Curso de Português e Cultura 
Brasileira para estrangeiros. Também foi oferecido no Bairro Coqueiros, mas 
tiveram apenas dois inscritos uma Cubana e um Boliviano, um dos motivos que 
não possibilitou foi à documentação, o IFSC hoje atua junto com imigrantes na 
questão orientação para terem a documentação, eles precisam ter o histórico 
escolar traduzido, juramentado e o carimbo consular, com isto, eles se 
apresentam na diretoria de estatística e registro acadêmico para pedir a 
validação da documentação. Afirmou também que em vinte de agosto o 
Ministério da Educação publicou a Portaria 817, ela permite que programas 
como o Certifique e a Educação de Jovens e Adultos - CEJA sejam aceitos 
pelo PRONATEC. Disse que os CRAS - centro de referencia de assistência 
social são os principais demandantes de matrículas e pré-matrículas do 
PRONATEC. Lembrou também que o programa certifique é uma forma de 
nivelamento para educação de jovens e adultos, onde um grupo de professores 
da educação básica e outros de educação técnica escrevem um projeto 
pedagógico para validação das unidades curriculares, aí começa o processo 
das provas,  depois sai um relatório individualizado para cada um,  onde a 
pessoa poderá ter uma certificação profissional, ou uma declaração de 
participação,   pois pode não ter demonstrado habilidades técnicas suficientes 
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para a formação. A Senhora Elenice Bueno da Secretaria de Estado e 
Educação falou que um dos trabalhos que desenvolvem aqui no Estado é a 
equivalência de estudos, porém, muitas vezes o Estado encontram problemas 
com a documentação, pois estes precisam estar traduzidos, juramentados e 
com o carimbo consular. Disse também que no portal consular do Ministério 
das Relações Exteriores há uma possibilidade de revalidar os estudos, do 
ensino fundamental e médio, pela Secretaria de Estado da Educação, com a 
tradução dos históricos, escola e diploma, de preferência por um tradutor 
juramentado ou escola de língua estrangeira idônea, cujo tradutor tenha o 
diploma registrado no MEC. Que a Secretaria tem feito grupos de estudos para 
pensar alternativas, uma delas é sensibilizar os conselheiros estaduais de 
educação, para que achem alternativas que ajudem nesta questão. Lembrou 
que o Programa Pró Haiti da Universidade Federal da Fronteira Sul – UFFS há 
muito tempo tenta ajudar na tradução dos documentos, mas até agora não tem 
parecer jurídico favorável, mas os conselheiros estaduais de educação falam 
que se houver a possibilidade desse acordo com a lei vão alterar sim as 
resoluções necessárias para poder validar os documentos no que tange a 
tradução juramentada. Disse que a Secretaria de Estado da Educação 
autorizou desde maio, a todos os CEJAS fazerem matrículas para imigrantes, 
aqui não precisa ter, pois ele vai começar com a alfabetização, mesmo que a 
pessoa já tenha nível superior. O Senhor Clarens Chery sugeriu a criação do 
banco de informações para auxiliar o imigrante, para que se tenha um espaço 
para os imigrantes serem recebidos no Brasil. A Senhora Professora Maria das 
Graças disse que era interessante o centro de referência, porém, lembrou que 
não se pode esperar só pela polícia federal o importante é fazer estratégia 
mista, fazendo formulários básicos para distribuir em vários locais, como a 
Pastoral do Imigrante, os Cras, polícia federal. Disse também que outra 
sugestão, é construir no dia do seminário, prever por temas, sendo um deles a 
educação, aproveitando o público, no sentido de construir estratégia de como 
se pode conhecer melhor. Destacou mais uma situação, que é a informação e 
o acesso à educação que não é só no perfil profissional, porque tem crianças, 
jovens de ensino médio, e essa situação ainda vai alcançar cada vez mais 
relevância, e tem que se pensar em políticas públicas para este público, a 
capacitação não é só para os imigrantes e sim, para os servidores que irão 
trabalhar com este público, os professores como irão trabalhar com esta 
diversidade cultural e como lidar isto no currículo. O Senhor Maurício Pessuto 
manifestou felicidade por estarem presentes outras entidades, disse que esta 
temática é difícil para todos, por várias razões, por ser juridicamente nova, e 
não poder contar com uma legislação que de acolhimento adequado a esta 
temática dos imigrantes, por vários temas que limitam a atuação por falta de 
conhecimento nestas áreas. Salientou a importância do Grupo de Trabalho, 
porque vai se agregando conhecimento e juntos vamos construindo e 
buscando soluções. Lembrou que dentro da educação várias estratégias serão 
necessárias a serem somadas. Relembrou o que a Senhora Adriana tinha dito 
há duas semanas em reunião na Secretaria de Educação, onde surgiu à ideia 
do exame do ENEN ou ENCEJA, que precederiam de uma documentação 
diferenciada mais complexa, no caso do alcance da nota mínima estaria 
resolvido, porém, não são só essas estratégias que dariam conta de todas as 
hipóteses. Também disse achar importante articular com a Secretaria de 
Estado da Educação onde já se tem feito com outras populações a exemplo do 
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sistema prisional, onde abriu inscrições para não aguardar e adiantar a 
programação ordinária em ralação a este aspecto, disse que o curso de 
português é uma demanda sempre presente, talvez um caminho a ser 
trabalhado seja organizar um calendário entre as diferentes instituições. 
Lembrou que a organização de um fluxo entre as diferentes instituições para 
organizar o atendimento público aos imigrantes que ao chegarem ao Brasil, 
possam saber onde se dirigir e como tudo funciona. Disse que é importante ter 
uma relação de banco de dados cadastrados ou formulário, e compartilhar 
entre as instituições para canalizar os imigrantes a terem acesso aos cursos. 
Também questionou a Senhora Professora Daniela perguntando como o 
programa certifique funciona? A Senhora Professora Daniela explicou que a 
rede se dá de forma coletiva, há um parceiro que organiza um grupo e 
apresente para o IFSC, aí é elaborado um projeto de formação, o diploma tem 
validade como um curso técnico, salientou, mas tem que haver um 
demandante que identifique um coletivo de trabalhadores que necessitem do 
reconhecimento e apresente ao IFSC. A Senhora Mariah Pereira da Faculdade 
Municipal de Palhoça, relata que a instituição atende imigrante, a maioria 
haitianos, foi criado um projeto em 2009 como intercâmbio de estudantes, eles 
vêm para estudar graduação, fazem o curso de português de um ano para 
integração e socialização, inserindo este imigrante na sociedade e no trabalho. 
A FMP é uma instituição pequena com dois mil e trezentos alunos com ensino 
em graduação, extensão e pós-graduação Latu Sensu. A Senhora Dila Maria 
da Silva Diniz representando o CEJA, disse que o objetivo é possibilitar as 
pessoas a comprovarem o grau de escolaridade através de uma prova dos 
conhecimentos do primeiro ao quinto ano, ou então, a pessoa pode cursar e 
ser avaliado pelo professor que vai dizer o grau de estudo para ir ao sexto ano, 
este procedimento também é aplicado aos imigrantes que os procuram. A 
Senhora Renata Nunes Portela, da Secretaria de Estado de Assistência Social 
explicou que o CRAS auxilia na identificação dos imigrantes nos municípios, 
outro método que esta sendo testado por alguns Municípios é colocar eles no 
cadastro único (CadÚnico), para poderem ser beneficiados com programas 
sociais oferecidos pelo governo. Lembrou que discutem-se ainda, a conduta 
dos municípios que irão passar a dar atendimento à população imigrante. A 
Senhora Tamajara da Silva disse que a Pastoral do Imigrante atende trinta 
pessoas diariamente, que é a única referência que os haitianos têm, leva para 
a polícia federal todo expediente completo, os dados burocráticos, sociais, 
educação, para regularizar esta situação migratória no Pais. Ela pediu 
acolhimento, e lembrou que a Pastoral do Imigrante não tem mais como 
caminhar sozinho. A Senhora Maria Odenacir Santana Machado, do Conselho 
Municipal da Igualdade Ética Racial de Florianópolis – COMPIR, disse que 
sempre atuou de forma solidária aos Haitianos, trabalhou como voluntária 
quando chegaram do Estado do Acre, e a maior dificuldade deles que ela 
constatou é a língua portuguesa. O Senhor Professor Golberi de Salvador 
Ferreira, falou que no Ifsc no Campus de São Carlos, tem oitenta quatro 
Haitianos e reforçou, que precisa se fazer parceria para saber da necessidade 
deles. Sugeriu buscar cooperação junto com Faculdade Municipal de Palhoça 
que esta desenvolvendo um belo trabalho.  Falou sobre o Programa Mulher 
Sim, que traz para mulher cidadania, não exige escolaridade, trabalha a 
economia financeira e podem ser oferecidas as mulheres haitianas. O Senhor 
Marcel relatou que o Delegado da Policia Federal disse que não se tem 
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registros dos haitianos e dos imigrantes na delegacia da polícia federal em 
Florianópolis ou em outras regiões, e que todas as informações concentram-se 
no Ministério da Justiça em Brasília. A Senhora Elenice Bueno disse que a 
Secretaria de Estado da Educação trabalha com dados e precisa saber 
quantos imigrantes tem para poder fazer o planejamento, e para ano que vem o 
planejamento já está fechado. Lembrou que não tem professores capacitados 
para auxiliar os imigrantes, a ajuda que a Secretaria disponibiliza está 
divulgada no site da Secretaria.  A Senhora Ana Cristina Krämer disse que é 
obrigação dos municípios delimitarem quem seria responsável pelo cadastro no 
município, como as Secretarias Municipais de Educação, Assistência Social, 
Saúde, e que se ativessem a ações concretas. Disse ainda, que os municípios 
poderiam fazer eventos da cultura haitiana, a exemplo do município de 
Caçador, nestes eventos o responsável cadastraria os participantes e sempre 
que houvesse evento poderia se cadastrar os imigrantes, fazer eletronicamente 
para as instituições e entidades poderem acessar, para saber como o imigrante 
ingressou no Brasil, qual escolaridade, aptidões, habilidades, aspirações para 
que se conheça as demandas, e ainda, toda vez que mudasse o endereço 
poderia se informar o novo endereço. A Senhora Caroline Cabral Zonta sugeriu 
que deveria haver um convênio do poder público com as entidades da 
sociedade civil porque estas já tem know-how e podem fazer a leitura dos 
dados, diagnosticar, identificar quais as demandas, e a partir daí então, poder 
capacitar dentro da necessidade. A Senhora Adriana Moresco disse que é 
preciso ainda hoje tomarmos encaminhamentos, como podemos atuar na 
questão da alteração da legislação sobre o tema, como podemos tratar as 
questões aqui debatidas como o Enem e Enceja, vamos fazer algum contato, 
encaminhar algum pedido sobre o centro de referência para o município para o 
Estado, sobre o CádÚnico o que vamos articular, e a Cartilha em várias línguas 
para os povos imigrantes como vai se dar, já está pronta, a Corregedoria 
poderia ajudar a imprimir uma parte na gráfica do tribunal, e os convênios com 
as entidades da sociedade civil que detém conhecimento e técnica sobre o 
assunto até onde podemos avançar, são esses pontos que precisamos focar. O 
Senhor Rafael Miranda Santos disse que a cartilha já está pronta e colocará à 
disposição deste GTI e para toda a sociedade catarinense. Lembrou que 
realmente o cadastro dos imigrantes não sabemos exatamente quem faz, 
sabemos que as entidades da sociedade civil hoje tem mais conhecimento que 
o poder público. Disse também que a Semas de Florianópolis já tem um 
cadastro iniciado, inclusive quanto ao acolhimento de imigrantes e que 
deveríamos também convidar alguém da Semas para participar deste GT. A 
Senhora Clarissa Franzoi Dri disse é necessário um centro de referência para 
os imigrantes, e que a UFSC poderia tencionar a favor, disse que também 
entende que o município deveria assumir essa responsabilidade. A Senhora 
Graça disse que o horário da reunião não é adequado para os imigrantes 
participarem, poderíamos pensar em mudar isso, esse também pode ser um 
local para construirmos laços de solidariedade. A Senhora Tamajara também 
disse que no processo de cadastramento de imigrantes, existem os 
documentados e os que não são documentados, e que quanto ao processo de 
preenchimento destes formulários não é tão simples assim, pois existem dados 
que são sigilosos e questionou como agir. A Senhora Caroline disse que é 
preciso ter alguém para planilhar e fazer a leitura destes dados, e sugeriu 
também que convidássemos para participar do GT o pessoal da Fecam. Ao 
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final da reunião ficou deliberado que a Comissão de Direitos Humanos 
construirá o ofício convidando o Senhor Secretário Municipal da Assistência 
Social de Florianópolis para participar deste GTI, outro ofício sugerindo que o 
município de Florianópolis viabilize estudos para instalar um centro de 
referência e de acolhimento do imigrante, podendo ser modelo para o Estado 
de Santa Catarina, outro ofício convidando o Ministério Público do Trabalho 
para participar do GTI. Ficou decidido que tão logo a Comissão consiga marcar 
o horário com a Semas, o Senhor Marcel ligará ou comunicará os membros 
que quiserem participar deste encontro. Para o próximo encontro deste GTI 
ficou deliberado que a Pastoral do Imigrante fará uma apresentação sobre os 
fluxos migratórios, uma explicação sobre o que são imigrantes, o que são 
refugiados e qual é o trabalho que a mesma vem desenvolvendo a favor da 
imigração em Santa Catarina. O Senhor Marcel agradeceu a presença de 
todos, parabenizou as apresentações das entidades, do Ifsc, da Fmp, da Sed. 
Solicitou que o Senhor Maurício fizesse uma rápida avaliação da reunião, que 
disse estar muito feliz pela participação e que o dia foi de grande importância e 
valia na busca de mais informações e conhecimento.  Nada mais havendo a 
tratar, o Senhor Marcel lembrou que a próxima reunião acontecerá na próxima 
primeira sexta-feira do mês ou seja, no dia 02 de outubro, no mesmo horário e 
local, encerrou a reunião, da qual eu, Sônia Maria da Silveira - Técnica 
Legislativa lavrei a presente ata.  
 

    

    

 

   

 

 


