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Ata da reunião do dia 5 de setembro de 2017  

Reunião com o cônsul do Canadá 

Professora Lucienne Martins Borges (NEMPsiC) fez um relato sobre o encontro de 
representantes de entidades catarinenses de apoio a imigrantes e refugiados com o 
cônsul-geral do Canadá em São Paulo, Stéphane Larue, realizado no dia 29 de agosto 
na Universidade Federal de Santa Catarina. Durante o encontro, cônsul-geral informou 
que está disponível para compartilhar com autoridades do governo catarinense a 
experiência canadense de acolhimento e integração.


Curso Pedagogia de Emergência 

Bruna Kadletz, integrante da coordenação do GAIRF e coordenadora do projeto 
Círculos de Hospitalidade, relatou como foram as palestras e o curso Pedagogia de 
Emergência, realizados no mês de agosto em Florianópolis. O curso foi ministrado pelo 
terapeuta social Reinaldo Nascimento, que realiza intervenções pedagógicas e 
terapêuticas com crianças e jovens em situação de guerra e catástrofes. As atividades 
ocorreram na Universidade Federal de Santa Catarina, em escolas da rede pública e 
privada e na Aldeia Índigo, no Campeche.


CRAI-SC 

Fernando Anísio (Ação Social Arquidiocesana) relatou que continua o impasse para a 
abertura do CRAI. Ainda está sendo aguardada uma autorização do governo federal 
para que seja repassada a verba para o governo estadual. A abertura do CRAI estava 
prevista para o mês de julho. Foi sugerida a solicitação de uma reunião com o 
procurador do MPF Daniel Ricken para tratar do assunto. 


Curso de Manipulação de alimentos 
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Por meio da parceria entre IFSC e GAIRF, será lançado em 20 de setembro ( data 
prevista) o edital de inscrição para o curso de manipulação de alimentos. O curso com 


16h de duração é destinado a imigrantes e pessoas em situação de refugio na Grande 
Florianópolis. O processo de inscrição será online. Foi sugerido que os voluntários da 
Pastoral do Migrante auxiliem os imigrantes no preenchimento do formulário de 
inscrição. 


Curso de Formação de professores de português para falantes de árabe 

Bruna Kadletz relatou que curso teve 109 voluntários inscritos. As atividades de 
formação ocorreram durante seis encontros na Universidade Federal de Santa 
Catarina, com carga horária de 25h. A ideia é futuramente ampliar o curso para a 
capacitação de voluntários que possam ensinar português para pessoas de outras 
nacionalidades. 


A reunião do GAIRF ocorreu às 14h no Senadinho da Cúria Metropolitana da 
Arquidiocese de Florianópolis. A próxima reunião será no dia 03 de outubro. 



