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Quatro movimentos de imigração – novos desafios 

1o movimento – recrutamento. 

2o movimento - mobilidade haitiana no território nacional e deslocamento de contingentes de haitianos já imigrados para a região do Vale do Itajaí  a partir de diversas regiões. Imigração de indivíduos do sexo masculino. 

3o movimento - migração voltada especificamente à fixação nessa região ainda de indivíduos predominantemente do sexo masculino, mas também de irmãos, irmãs e esposas. 

4o movimento -  nesta fase se observa a chegada de muitas mulheres e o estabelecimento de vínculos de união estável no Brasil e o nascimento de filhos brasileiros (MIGUEL; SILVEIRA, 2018). 



BUSCA-ATIVA, ACOLHIMENTO  E INCLUSÃO SOCIAL DA POPULAÇÃO 

HAITIANA NA MICRORREGIÃO DE BLUMENAU POR MEIO DA OFERTA 

DE CURSOS 

 

- Histórico de oferta 

 

2014.2 – Demanda de cursos de Português e cultura brasileira para estrangeiros apresentada no colegiado de câmpus pela Associação de Micro e Pequenos Empresários de Gaspar 

2014.2 – Parceria com a Cáritas para oferta de curso e cessão de espaço da FURB 

2015.1 -  Início da oferta de uma turma para 40 imigrantes – poucos alunos e muitas dificuldades 

 

2016.2 – Demanda de cursos em Pomerode trazida pela Cáritas 

2016.2 – Parceria com a Cáritas para a oferta de cursos e com o Centro educacional Nossa Senhora de Fátima 

2017.1 – Início da oferta de cursos – turma lotada e articulação entre a comunidade haitiana 
 



2016. 1 – demanda de curso de qualificação para mulheres haitianas 

2016.2 – oferta de curso Mulheres SIM – técnicas básicas de secretariado 

2017.1 e 2018.1 – oferta de curso de costura básica 

 

2017.2 – demanda de curso de português para estrangeiros em Gaspar 

2018.1 – início da oferta do curso 

 

Cenário atual – 9 turmas em oferta, sendo: 

 

2 turmas em Blumenau na Fundação Pró-Família  - oferta noturna, 30 alunos por turma – Nível A1 e A2 (demanda para mais turmas); 2 turmas em Blumenau Associação BraHaitianos Unidos – Nível A2 

2 turmas em Pomerode no Centro Educacional Nossa Senhora de Fátima – oferta sábados à tarde, 30 alunos por turma – Nível A1 e A2 

3 turmas em Gaspar, uma no IFSC (noturna – nível A1) e outras duas na Conferência Vicentina (sábado à tarde e noite – níveis A1 e A2) 

 





 



DESDOBRAMENTOS DAS AÇÕES INICIALMENTE PREVISTAS 

Projetos de pesquisa aplicada e de extensão para que conheçamos a realidade dos imigrantes 

 

Envolvimento dos alunos nos projetos 

 

Desenvolvimento de materiais didáticos e materiais diversos (cartilhas, proposta de aplicativo, etc.) para promover o acolhimento dessa população 

 

Parcerias com a Secretaria de Desenvolvimento Social de Blumenau e Assistência Social de Gaspar para capacitação de agentes públicos e apresentação das políticas públicas da assistência social, educação e  saúde aos alunos 

 

Capacitação dos alunos para o contexto do trabalho. 



●Demandas das redes de ensino e assistência social; 

 

●Parcerias com PRF e UFSC; 

 

●Constituição de uma rede de análise do contexto migratório, acolhimento e proposição de soluções articuladas para minorar as dificuldades encontradas por essa população; 

 

●Demandas para a criação de trilhas de aprendizagem. 
 

 



 

Obrigada!! 
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Uma experiência de consolidação da curricularização de extensão nos cursos superiores de 

tecnologia do IFSC – Câmpus Gaspar 





 



 



 



 



 



RESSIGNIFICAÇÃO DA ATUAÇÃO DO CÂMPUS 

1. REARTICULAÇÃO INTERNA E EXTERNA 
 
2. RESSIGNIFICAÇÃO DE TEMPOS E ESPAÇOS ESCOLARES E REDISCUSSÃO DO CURRÍCULO 
 
3. EDUCAÇÃO DO “OLHAR” DE ESTUDANTES E PROFESSORES 
 
4. IMBRICAMENTO INTRÍNSECO ENTRE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 


