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Universidade Federal da Integração Latino-americana
Observatório das Migrações em São Paulo – NEPO/UNICAMP
16º Programa de Capacitação: População, Cidades e Políticas Sociais
Inscrições: 18 de julho à 10 de agosto de 2018
Período do Programa: 21 e 22 de agosto de 2018
Local: Espaço Florestan Fernandes 3, no PTI (Parque Tecnológico de Itaipu), Foz do Iguaçu - PR
Ficha de Inscrição: https://goo.gl/forms/7Ta3naDkbm77sl2g1
Objetivo
A décima sexta edição do Programa de Capacitação: População, Cidades e Políticas Sociais conta
com o apoio do Projeto: Observatório das Migrações em São Paulo (FAPESP/CNPq) e da Universidade Federal da
Integração Latino-americana em parceria com o Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA). Consiste em
capacitar e sensibilizar as secretarias municipais, estaduais e de governo para as interrelações entre população
e desenvolvimento social, enfatizando as novas dinâmicas do crescimento populacional nas cidades, as
migrações internas e internacionais e a necessidade de políticas sociais. Destaque será dado ao atual processo
de transição demográfica e a questão migratória, bem como as inter-relações entre migrações, fronteiras e
direitos humanos, com o objetivo de subsidiar as políticas sociais e orientar a gestão pública. O tema sobre as
informações disponíveis sobre migrações internacionais e as possibilidades de análises também será
contemplado.
Dentro de uma perspectiva multidisciplinar, o Programa possibilitará o intercâmbio de experiências para
a ampliação de interesse de pesquisa e maior conhecimento de nossa realidade nacional, regional, local e
fronteiriça, contemplando a importante interação entre ensino, pesquisa e sociedade. O objetivo do programa é
ampliar o conhecimento e informações do gestor público e dos interessados na temática.
Conteúdo
O Programa de Capacitação será composto por uma introdução geral às questões populacionais atuais,
com particular destaque às características e tendências recentes das migrações internacionais no país. No
conjunto das questões, aprofunda-se a discussão sobre educação, saúde, pobreza, políticas públicas e suas
inter-relações com migrações e fronteiras para ampliar os processos de gestão de políticas para públicos-alvos.
A quem se destina
O Programa destina-se a profissionais, alunos de graduação e pós-graduação envolvidos nas áreas
temáticas acerca da urbanização, migração, desenvolvimento urbano e regional, assistência social oriundos de
instituições do Governo Federal, Estadual ou Municipal, organismos não governamentais e/ou movimentos
sociais.
Exigências do Programa
O programa terá a duração de 02 (dois) dias. A frequência deverá ser de 100%.
Inscrições
Período das inscrições: : 15 de julho a 10 de agosto de 2018
Para inscrever-se o candidato deve enviar a ficha de inscrição preenchida para o email:
Seleção
Número de vagas: 100 vagas. O resultado será divulgado no dia 12 de agosto de 2018, via e-mail.
Os candidatos selecionados deverão arcar com suas próprias despesas (transporte, hospedagem e
alimentação). Segue anexo ficha de inscrição. Sem taxa de inscrição.
Coordenação
Profa. Dra. Rosana Baeninger - IFCH/NEPO-UNICAMP
Dra. Natália Demétrio – NEPO/UNICAMP
Me. Jóice Domeniconi – NEPO/UNICAMP
Prof. Dr. Gustavo Oliveira Vieira – UNILA/Reitor
Prof. Dr. Pedro Staevie - UNILA

