REITORIA
PORTARIA Nº 042/2021
Cria GT Migração e Refúgio.
O Reitor da Universidade Católica de Pernambuco, com fulcro no inciso VII do art. 53 do
Estatuto, no uso de suas atribuições,
CONSIDERANDO

A missão da Unicap de formar seres humanos capazes de desempenhar uma atitude
construtiva e contribuir para a transformação de sua comunidade, do país e do mundo,
inspirados nos valores do humanismo cristão e na tradição jesuíta;

CONSIDERANDO

A necessidade de alinhar o ensino, a pesquisa e a extensão de maneira a patrocinar o
desenvolvimento do formação teórico-prática por meio de uma metodologia que
transcende a sala de aula, pois se ampara na realização prática da dogmática;

CONSIDERANDO

A realidade sócio-econômica-laboral de migrantes e refugiados na Região
Metropolitana de Pernambuco, principalmente em contexto de pandemia;

CONSIDERANDO

A necessidade de ações integradas e interdisciplinar, em parceria com outros agentes da
sociedade civil e do poder público, para apoiar migrantes e refugiados em seus
processos de acolhida, proteção, promoção e integração.

R E S O L V E:
1. Criar o Grupo de Trabalho Migração e Refúgio, a partir da Unicap, sob a orientação do
Instituto Humanitas, que terá como competência o desenvolvimento de um plano de ação
integrado e interdisciplinar com iniciativas que visem viabilizar a acolhida, proteção, promoção e
integração de migrantes e refugiados no Estado de Pernambuco.
2. determinar que as atividades do Grupo
contratual dos seus integrantes.

sejam desenvolvidas durante a jornada de trabalho

3. Estabelece que o Grupo de Trabalho contará com a participação dos seguintes membros:









Prof. Delânio Horácio dos Santos
Prof. João Elton de Jesus (Coordenador)
Prof. Juliano Mendonça Domingues da Silva
Profª Leila Karina de Novaes Pires Ribeiro
Prof. Luiz Felipe Barboza Lacerda
Prof. Manoel Severino Moraes de Almeida.
Profª Valdênia Brito Monteiro
Profª Vanessa Alexsandra de Melo Pedroso

Publique-se e cumpra-se.
Reitoria da Universidade Católica de Pernambuco, aos 18 de maio de 2021.

.

Prof. Dr. Pe. Pedro Rubens Ferreira Oliveira,S.J.
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