
  

 

 

 
  

  

 

 
 

Aula Data Dia Horário CH Tipo de 
atividade 

Base tecnológica Plataforma 

Aula 1 13/07/2021 3ª 14:00 - 16:00 
1h30 - aula 
0h30 - discussão 

 
02h 

Síncrona 1. Aspectos teóricos sobre migração: refúgio, asilo 
humanitário, migração econômica 

2. Lei de Migração: Direitos e deveres do migrante 
3. Orientações gerais (órgãos a procurar, documentações 

desejáveis) 
 

https://streamyard.com  

- - - 02h Assíncrona 1. Ler a “Cartilha para solicitantes de refúgio no Brasil”  
2. Assistir ao vídeo “AGU Explica – Lei de Migração” 

 

 

Aula 2 15/07/2021 5ª 14:00 - 16:00 
1h30 - aula 
0h30 - discussão 

02h Síncrona 1. Regularização migratória 
2. Direito à Justiça 

https://streamyard.com 

   02h Assíncrona 1. Leitura da cartilha “Somos todos imigrantes”, p. 14 a 31 
 

 

Aula 3 20/07/2021 3ª 14:00 - 16:00 
1h30 - aula 
0h30 - discussão 

02h Síncrona 1. Acesso à saúde e à educação 
2. Acesso à assistência social 
3. Acesso à moradia 

 

https://streamyard.com 

   02h Assíncrona 1. Leitura da cartilha “Somos todos imigrantes”, p. 40 a 61 
2. Complementar: ouvir o podcast “Sem escolha: refúgio e 

pandemia” (Chutando a Escada) 
 

 

Aula 4 22/07/2021 5ª 14:00 - 16:00 
1h30 - aula 
0h30 - discussão 

02h Síncrona 1. Acesso ao mercado de trabalho e empreendedorismo 
2. Bancarização 
3. Previdência 

 

https://streamyard.com 

   02h Assíncrona 1. Leitura da cartilha “Somos todos imigrantes”, p. 62 a 73 
2. Complementar: assistir “Minidocumentário ‘Recomeços: 

sobre mulheres, refúgio e trabalho’” 
 

 

Aula 5 23/07/2021 6ª 14:00 - 16:00 02h Síncrona 1. Aspectos teóricos: migração feminina https://streamyard.com 

Curso de Formação Inicial e Continuada - Higienista em Serviços de Saúde 
Plano de Ensino 

 
Componente Curricular:   Rede de Assistência à Imigrante                                                                     Carga Horária: 20h 

Professor Responsável:   Leticia Neves Angelin 

 
Leticia Neves Angelin 

 

https://streamyard.com/
https://streamyard.com/
https://streamyard.com/
https://streamyard.com/
https://streamyard.com/


  

 

 

 
  

  

 

 
 
 
 

 
 
 
*Atividade síncrona: aula online professores e alunas juntos via Youtube (Plataforma StreamYard com apoio/mediação de bolsistas do projeto: 
https://streamyard.com).  
** As aulas síncronas serão gravadas e hospedadas na plataforma Youtube do Projeto UAI durante o período do curso. 
*** Atividade assíncrona: não é necessário que as alunas e professores estejam conectados ao mesmo tempo para que as tarefas sejam concluídas e o 
aprendizado seja adequado, ou seja as alunas poderão acessar as atividades de acordo com o seu tempo, horário e local preferido para aprendizado (vídeos 
ou áudios de aulas gravados, filmes, textos, e-mails, fóruns ou listas de discussão, etc.). 
 
Organizações 
e instituições públicas, privadas e organizações da socieedade civil organizada de defesa,assistência e apoio aos imigrantes e refugiados (essas 
informações serão disponibilizadas ao longo das demais aulas), assim como informações específicas de Uberlândia 
 
Documentários: 

https://www.youtube.com/watch?v=GEUC-_PI_nQ – ADELANTE 
https://www.youtube.com/watch?v=YtnWUsPjwmQ&ab_channel=ONUMulheresBrasil - #mulheresrefugiadas 

1h30 - aula 
0h30 - discussão 

2. Populações vulneráveis (mulheres, crianças, populações 
LGBT) e indígenas: direitos e rede de proteção 
 

   02h Assíncrona 1. Leitura da cartilha “Somos todos imigrantes”, p. 74 a 87 
2. Assistir ao vídeo “’Não queremos ser explorados nem 

marginalizados’: indígenas Warao pedem autonomia” 
 

 

https://streamyard.com/
https://www.youtube.com/watch?v=GEUC-_PI_nQ
https://www.youtube.com/watch?v=YtnWUsPjwmQ&ab_channel=ONUMulheresBrasil

