
   
ATA REUNIÃO GAIRF – 04/10/2016 – 14:20-16:30 

LOCAL: SENADINHO – ASA 

PRESENTES: Aline Oliveira Fernandes, Ana Sofia Guerra, Dom Vilson, Fernando 

Anísio Batista, Fernando Damazio, João Weber, Jonatan Borba, Pe. Joaquim Filippin, 

Prof. Lucienne Martins Borges, Mariá Boeira Lodetti, Mariana Martins Almeida, 

Sansara Buriti, Tamajara da Silva, Táisse Marcos de Souza, Yara Hornke 

Coletivo Imigra Brasil: Karina (Colômbia), Luis (Peru), Luisa (Brasil) 

 

Informes: 

1. Lucienne: 

 27/10: Jornada NEMPsiC na UFSC, gratuito 

2. Sansara: 

 06/10: Mostra de Filmes Cine Imagens Políticas no BADESC, 

19h, gratuito 

3. Luisa: 

 16/10: II Feira Gastronômica dos Imigrantes, na Pracinha da 

Lagoa da Conceição, 12-20h, gratuito 

Pauta: 

 CRAI: 

1. Orçamento do CRAI 

 Verba inicialmente R$ 1.058.000,00, porém edital lançado com 

R$ 750.000,00  

 Necessária instalação do espaço físico 

 Verba seria para Atendimento e Acolhimento. Porém, será apenas 

para Atendimento. 

 Possibilidade de Campanha de Doação de móveis e 

eletroeletrônicos 

 Fundo Canadá de Iniciativas Locais 

 10 a 25 mil dólares canadenses 

 Possibilidade de acolhimento local 

 Prêmio de Direitos Humanos da República da França e Fundo 

União Europeia 

 A princípio, não nos encaixamos no perfil prospectado. 

 Fernando Damazio pede para pensarmos em alternativas de 

fundos, pois será necessário agir para oferecer Acolhimento, que 

não será ofertado dentro do objeto licitado do CRAI. 

 Fernando Batista  

 Candidatura à licitação representa uma luta do GAIRF e 

da ASA 

 CRAI ainda não existe, ele está em construção. 

 Hoje, não temos garantia de que, daqui 2 anos, será 

renovada a licitação e o repasse de verba para os 

próximos anos 



   
2. Equipe do CRAI 

 Fernando Batista apresenta o histórico da montagem da equipe 

 Coordenador: Pe Joaquim Filippin 

 Agente de Proteção: Tamajara da Silva 

 Agente de Integração: Fernando Damazio 

 Psicóloga: Allyne Oliveira Fernandes Barros 

 Assistente Social: Flávia Souza 

 Assistente Administrativo: Jonatan Borba 

 A professora Lucienne aponta a excelente qualificação da 

psicóloga indicada, mas questiona acerca dos critérios para a 

escolha do profissional da psicologia, visto que Márcio Jibrin 

acompanha o GAIRF desde o início e não teria sido consultado 

para ocupar o referido cargo. Fernando Batista explica que, 

naquele momento, optou-se por candidatos com mestrado ou 

doutorado por causa da pontuação no processo, por isso, foi 

indicado o nome de Allyne. 

 Fernando Batista enfatiza que a Equipe é nova e que há 

necessidade de construção e trabalho em equipe.  

 Karina (Colômbia), psicóloga, oferece apoio voluntário para 

atendimento aos imigrantes e refugiados no CRAI. Profa 

Lucienne e Yara (CRP) informam da importância de que seja, em 

primeiro lugar, revalidado seu diploma no Brasil para que possa 

exercer a função, mesmo voluntária, de psicóloga. 

3. Convênio de estágios  

 Allyne verificará como são feitos os convênios (Eirenè é muito 

específico / verificar se há convênio guarda-chuva) 

 Tamajara enviará à Allyne o modelo assinado entre a ASA e o 

Eirenè  

 Tamajara expõe a necessidade, a partir de uma auto-crítica, de 

redefinir as atividades dos estagiários na Pastoral e, futuramente, 

no CRAI, garantindo uma melhor execução das atividades e que 

seja compatível com o grau de escolaridade (superior incompleto) 

e nível de responsabilidade adequado. 

 Professora Lucienne sugere que, a partir de um convênio guarda-

chuva, seria possível incluir estudantes de outros cursos da UFSC 

(Serviço Social, Medicina, Antropologia, etc). Aponta que para 

estágios obrigatórios não é necessário convênios específicos; o 

modelo de Convenção de Estágios está disponível no site da 

UFSC. 

 Padre Joaquim elogia as contribuições que foram conduzidas 

pelos estudantes da UFSC, como Cartilhas e sensibilizações, 

algumas no âmbito da saúde, inclusive. 

 Yara questiona acerca das atividades exercidas pela Psicologia na 

Pastoral/CRAI. Professora Lucienne responde acerca das horas 

(12hrs) e funções (escuta clínica, aconselhamento). A professora 



   
demonstra seu interesse em uma atuação mediada entre o que a 

Clínica Intercultural já faz e novas possibilidades no acolhimento 

(grau de complexidade do atendimento). A Professora expõe que 

há interesse e demanda para a realização de atividades (mais 

complexas) no âmbito do CRAI. 

 Jonatan deverá centralizar as documentações e burocracias acerca 

da documentação para gestão dos estagiários. 

4. Local do CRAI 

 Fernando Damazio expõe que o local que está sendo pleiteado é 

no térreo do Terminal Rodoviário Rita Maria, porém muito mais 

amplo e adequado do que o inicialmente ofertado. 

5. Possibilidade nome fantasia do CRAI 

 Proposta de um nome que transpareça a ideia de proximidade e 

menos impessoalidade 

 Opções até então: 

 Estação Humanitária 

 Algum nome que faça uso da palavra ‘Missão’ 

 Tamajara expõe que a ideia de que o nome do CRAI possa ligá-lo 

a alguma das instituições com o nome Missão: Missão Paz, 

Missão Pompeia. 

 Fernando Batista e Damazio expõem a necessidade de definir em 

breve, para quando for inaugurado já esteja com uma possível 

identidade visual pronta 

 Fernando Damazio: enviar um e-mail demandando sugestões para 

o nome fantasia do CRAI 

6. Apresentação Dom Wilson 

 Fernando Batista convida Dom Wilson para entrar à reunião e dar 

uma palavra. 

 Dom Wilson parabeniza a atuação dos voluntários no trabalho 

conjunto entre a ASA e o GAIRF, elogia a diversidade do Grupo 

enquanto plural em termos de instituições envolvidas. 

7. Padre Joaquim menciona a expectativa e perspectiva de inauguração do 

CRAI em 07/11/2016. 

 

 Questão UFSC / Convênio 
1. Fernando Damazio menciona seu comparecimento em uma reunião 

(onde estavam presentes ele, a vice-reitora da UFSC e a secretária de 

Ações Afirmativas, Marcel Salomon e Janaina Santos), que ocorreu para 

debater sobre um possível convênio institucional com a UFSC como um 

todo, inclusive definir um representante da UFSC para reuniões tanto do 

GAIRF quanto do GTI. 

 Problema em função da pluralidade de atores no âmbito da UFSC 

que participam do GAIRF. 

 Necessário entender o que está em pauta, quais seriam as 

necessidades.  



   
 Professora Lucienne menciona que, na pessoa dela, e seus 

bolsistas e mestrandos, a UFSC está representada. A Professora 

questiona o que falta, se é oficializar essa representação. Mariana 

menciona a necessidade do envolvimento dos professores que 

estão envolvidos no GAIRF, como a professora Karine e a 

Professora Lucienne, especialmente, pois a representação da 

UFSC está presente através de bolsistas e voluntários atuantes 

através do Eirenè e do NEMPsiC/Clínica Intercultural. Fernando 

Damazio responde que a reunião foi proposta pela Janaina 

Santos, como havia sido informado em reuniões anteriores. 

Professora Lucienne, como servidora da instituição UFSC expõe 

que comunicará à UFSC, oficialmente, que atua junto ao GAIRF 

e que, neste sentido, já há uma atuação da UFSC. 

 Fernando Damazio, Mariana e Professora Lucienne proporão 

uma reunião com a Janaína para entender essa negociação desse 

vínculo com a UFSC. 

 

 Folder do GAIRF 

1. O trabalho de formulação do Folder, por Mariá, Ana Sofia e Mariana foi 

elogiado e celebrado. 

2. Em seguida, foram anotadas as sugestões do grupo para correções e 

encaminhamento para o designer gráfico. 

 

 Evento do GAIRF 

1. Ocorrerá nos dias 12 e 13 de Maio de 2017. 

2. Lucienne irá convocar outra reunião para pluralizar a participação de 

voluntários para a organização. 

3. Ainda não foi fechada a proposta do tema central, mas surgiram ideias 

como acolhimento, cultura, inserção, refúgio, integração. 

4. Professora Lucienne se justifica perante o grupo em relação à 

participação em uma proposta de capacitação em saúde. Professora 

Lucienne apresentou ao Igor uma proposta de programa. Ela questionou 

ao Igor qual seria o recurso da Secretaria da Saúde, e Igor mencionou 

que não haveria recurso e, ao final do encontro, todos buscariam 

soluções possíveis. Professora Lucienne se queixa acerca de uma 

alegação de oportunismo acerca do seu Núcleo, proveniente de um grupo 

da Comissão de Direitos Humanos no Whatsapp, em relação ao 

Nempsic. Para ela, a acusação foi injusta. Sugere que atividades do 

gênero, para manter a coesão do GAIRF, deve ser sistematicamente 

discutida no grupo. 

5. Ela também sugere o retorno à frequência de reuniões mensais. A 

densidade da desta última reunião seria o reflexo, também, da 

diminuição dessa frequência.  

 

Às 16 h 32 min a reunião se dá por encerrada. 


