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Programa Humanização e Justiça: Clínica de Direitos Humanos da UFMG 

Em parceria com a Associação de haitianos Kore Ayisyen 

 

Ofício nº 01/2016 

Assunto: Parecer acerca da Resolução nº 03/2004, de 19 de agosto de 2004 

referente à matrícula de alunos refugiados políticos nos Cursos de Graduação da 

UFMG; proposta de alteração para a abrangência de refugiados e imigrantes com 

visto humanitário; proposta de edital para admissão de estudantes haitianos aos 

Cursos de Graduação da UFMG. 

  

 

Às Pró-Reitorias de Graduação e de Extensão da Universidade Federal de 

Minas Gerais, 

 

A Clínica de Direitos Humanos (CdH) da Universidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG) é um programa interdisciplinar de pesquisa e extensão da Faculdade 

de Direito e Ciências do Estado que se volta à consolidação e promoção dos direitos 

humanos. O Programa é composto por diversos núcleos e, dentre eles, o Núcleo de 

Imigração vem desenvolvendo trabalhos junto à comunidade haitiana da Região 

Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). A partir dessa atuação, constatou-se um 
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interesse relevante por parte desses imigrantes em dar continuidade aos seus 

estudos mediante ingresso nas instituições de ensino superior no Brasil. 

Diante desse panorama e vislumbrando a educação como meio primordial de 

garantia e promoção de direitos humanos, gostaríamos de recomendar a (1) 

reformulação da Resolução nº 03/2004 de 19 de agosto de 2004 do Conselho de 

Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade, de modo a ampliar seu alcance a 

outros grupos decorrentes dos fluxos migratórios mais recentes no País, 

especificamente os migrantes portadores de visto humanitário para a (2) posterior 

adoção de um edital de admissão aos Cursos de Graduação da UFMG voltado para 

esse público. 

 

 

A. Sobre a proposta de alteração da Resolução nº 03/2004, de 19 de agosto 

de 2004, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade 

que reedita com alterações a Resolução nº 03/98, de 07 de maio de 1998, 

referente à matrícula de alunos refugiados políticos nos Cursos de 

Graduação da UFMG. 

 

O ponto a ser destacado refere-se ao fato da Resolução em análise 

abranger exclusivamente os alunos refugiados políticos, visto que tal determinação 

mostra-se insuficiente para acolher muitos dos grupos em situação de deslocamento 

nos dias atuais. Podemos ilustrar essa insuficiência tomando como exemplo o caso 

dos imigrantes haitianos afetados pelo terremoto ocorrido em 12 de janeiro de 2010 

no Haiti. 
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A história do Haiti é marcada por catástrofes naturais e forte instabilidade 

política. Após o terremoto ter destruído a capital Porto Príncipe, houve um surto de 

cólera no mesmo ano que matou cerca de 8.000 pessoas. O Banco Mundial 

estimava em 2011 que 10% da população do Haiti havia emigrado. Em 2012, outros 

dois furacões atingiram o país e elevaram a diáspora haitiana para o patamar de 3 

milhões de deslocados. No início, os haitianos chegavam à fronteira pelo Peru, 

através do difícil caminho amazônico e se concentraram no Acre. Ao final de 2011, 

havia indicações de 4.000 haitianos no Brasil. A partir da concessão dos vistos 

humanitários, a rota se alterou e os haitianos começaram a chegar diretamente nas 

grandes capitais do país. Levantamento feito para o CEDEPLAR em 2014 estimava 

o número de haitianos em 50.0001. Dados consolidados da Polícia Federal de 2015 

indicaram a entrada de 14.535 haitianos2. Em Belo Horizonte (MG), recentes 

levantamentos estimam uma população de 5 a 10 mil haitianos3 que se concentram 

nas cidades de Contagem, Esmeraldas, Ribeirão das Neves e, em menor número, 

na capital. Em sua maioria, os migrantes são homens entre 20 e 40 anos, mas com 

forte demanda pela escolaridade de nível superior.  

O tratamento dado ao migrante deve respeitar integralmente a Constituição 

Federal de 1988 que consagra o princípio da igualdade entre brasileiros e 

estrangeiros residentes no País e, dessa forma, a educação e o ensino, enquanto 

garantias básicas da pessoa humana, devem ser acessíveis e conferidas a todos os 

grupos sociais sem entraves de qualquer natureza. 

                                                
1 FERNANDES, D.; CASTRO, M.; RIBEIRO, C. Migração haitiana para o Brasil: Minas Gerais como 
destino, a fala dos haitianos. XVI Seminário sobre Economica Mineira/CEDEPLAR/UFMG. 
Diamantina, 2014. 
2 Reportagem de 25 de junho de 2016 do portal de notícias G1 informava que, “Em 10 anos, número 
de imigrantes aumenta 160% no Brasil”, Disponível em: 
<http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/06/em-10-anos-numero-de-imigrantes-aumenta-160-no-
brasil-diz-pf.html>, Acesso em 10 nov. 2016. 
3 Levantamento desenvolvido pela Professora Maria da Consolação Gomes de Castro da 
PUCMINAS. 
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Cabe ainda mencionar que a Convenção Americana de Direitos Humanos, 

juntamente ao Protocolo Adicional de San Salvador, fortalece o compromisso 

adotado pelo Brasil em promover o direito à educação ao migrante em equidade com 

o nacional para o pleno desenvolvimento de sua personalidade e dignidade. 

O status de refúgio, por sua vez,  é regido por dispositivos internacionais, 

particularmente pela Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados, de 1951, que 

determina o refugiado como aquela pessoa que “ temendo ser perseguida por 

motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, se 

encontra fora do país de sua nacionalidade e que não pode ou, em virtude desse 

temor, não quer valer-se da proteção desse país, ou que, se não tem nacionalidade 

e se encontra fora do país no qual tinha sua residência habitual, não pode ou, devido 

ao referido temor, não quer voltar a ele”. Ademais, o status de refugiado pode ser 

decorrente de conflito armado ou perseguição nos países de origem dessas 

pessoas. Não há nesse dispositivo a inclusão da hipótese legal de refúgio às 

pessoas vítimas de crises econômicas ou catástrofes ambientais, afastando sua 

incidência sobre a população haitiana acometida pelo desastre natural já 

mencionado. 

 Dessa forma, ressalta-se que, ao contrário dos refugiados - que  deixam 

seus países para escaparem da guerra e da perseguição-,  os imigrantes são as 

pessoas que se deslocam para outras regiões e países, e não estão vinculados no 

rol de  motivos previstos pelo status de refugiado. 

Além disso, importa salientar que o não reconhecimento ao haitiano do 

pedido de refúgio - na acepção tradicional do termo - referente ao terremoto de 2010 

resultou, inclusive, na adoção pelo Brasil da Resolução Normativa nº 97 de 2012 do 

Conselho Nacional de Imigração. Ela procurou atender às singularidades da 

população haitiana por meio da criação dos chamados vistos humanitários, 
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concedidos com base em “razões [humanitárias] resultantes do agravamento das 

condições de vida da população haitiana em decorrência do terremoto [...]”4. Em 

suma, percebe-se que o uso da expressão refugiados políticos na Resolução nº 

03/2004, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade não permite 

o acesso de certos grupos populacionais aos Cursos de Graduação da UFMG, 

sendo uma delas o dos haitianos, sobretudo aqueles afetados pelo terremoto de 

2010 e cujo status no país determina-se pelo visto de caráter humanitário.  

 

 

B. Sobre a proposta de elaboração de edital específico à admissão de 

estudantes haitianos aos Cursos de Graduação da UFMG. 

 

Quase metade dos haitianos possuem ensino médio completo e estes 

encontram dificuldades para acessar a educação em grau superior, seja pela 

burocracia imposta pelas instituições de ensino superior e pela ausência de 

processo seletivo para esse grupo, ou a forma de ingresso adotada pela 

mesma, que, em sua grande maioria, leva em conta o rendimento do candidato 

obtido no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), ou vestibular tradicional. 

Nesse sentido, o conteúdo das matérias abordadas e o idioma são alguns dos 

impasses que os mesmos enfrentam.  O edital específico à admissão de 

estudantes haitianos aos Cursos de Graduação da UFMG, portanto, poderia ser uma 

forma de atender às demandas dessa população. 

É interessante ressaltar ainda que, em 2011, foi criado o Programa 

Emergencial em Educação Superior Pró-Haiti, coordenado pela Capes em conjunto 

com a Secretaria de Educação Superior (SESu) do Ministério da Educação (MEC) e 
                                                
4 Conforme a própria Resolução Normativa Nº 97 de 2012 do Conselho Nacional de Imigração (CNIg). 
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o Ministério da Relações Exteriores (MRE). Assim foi definida a iniciativa: “O 

programa baseia-se na concessão de bolsas de estudos a estudantes das 

instituições de ensino superior de Porto Príncipe em instituições de ensino superior 

brasileiras (IES)”5. Desse modo, o Pró-Haiti surgiu como meio de inclusão de 

haitianos no ensino superior e, consequentemente, na sociedade brasileira, 

buscando garantir o acesso universal ao direito à educação. 

Além disso, algumas universidades do país apresentam programas 

diferenciados de atendimento a esse público. A Universidade Federal de Integração 

Latino-Americana (UNILA) e a Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) já 

possuem um processo seletivo específico para a entrada de haitianos. E, mais 

recentemente, a Universidade Federal do Paraná (UFPR) lançou um edital de vagas 

remanescente voltado aos migrantes, refugiados ou portadores de vistos 

humanitários que tenham iniciado cursos superiores em instituições de ensino no 

exterior. A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), por sua vez, aprovou o  

Programa de Acesso ao Ensino Superior e Técnico a Refugiados e Imigrantes em 

situação de vulnerabilidade, que possibilita a criação de até 5% de vagas 

suplementares para serem ocupadas por refugiados e imigrantes em situação de 

vulnerabilidade. Em Belo Horizonte (MG) outras iniciativas como a do CEFET (MG) 

procuram acelerar a inserção através da oferta de curso de Língua Portuguesa 

gratuito6, mas nossa capital ainda é incipiente em políticas públicas para atender as 

populações de migrantes.  

 

                                                
5 Descrição retirada do sítio eletrônico da Fundação Capes. Disponível em: 
<http://www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/haiti/pro-haiti>. Acesso em: 24 de outubro de 
2016. 
6 Foram ofertadas 20 vagas no segundo semestre e serão ofertadas 40 vagas no 1o semestre de 
2017. Disponível em: <http://www.cefetmg.br/noticias/arquivos/2016/07/noticia013.html>, Acesso em: 
16 nov.2016. 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 

Clínica de Direitos Humanos da UFMG – CdH/UFMG 
Divisão de Assistência Judiciária – DAJ 

 

 
 
 

 

7 
 

Dadas as considerações feitas acima, a Clínica de Direitos Humanos da 

UFMG e a Associação Kore Ayisyen gostariam de incentivar a reformulação da 

Resolução nº 03/2004 de 19 de agosto de 2004 do Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão da Universidade, de modo a ampliar seu alcance a outros grupos 

decorrentes dos fluxos migratórios, especificamente os migrantes portadores de 

visto humanitário e a adoção de um edital de admissão aos Cursos de Graduação da 

UFMG voltado para esse público. 

 

Belo Horizonte, 29 de novembro de 2016 

Núcleo de Imigração 

 

Equipe Redatora: Larissa de Seixas Ferreira Araújo; Luiz Cláudio de Araújo Pinho; 

Luiz Filipe Silva; Renata Erina Kato. 
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Amanda Naves Drummond 

Orientadora da Clínica de Direitos Humanos da UFMG 
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Phanel Georges 

Presidente da Associação Kore Ayisyen 


