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Ordem do Dia do item: Minuta de Resolução de criação da Cátedra Sérgio Vieira de 

Mello da UFABC (CSMV-UFABC) para Ensino, Pesquisa e Extensão sobre Refúgio/ 

Refugiados e Migrante"  
I sessão ordinária do ConsUni 
 
 

Contexto e histórico da proposta 
 
Em 2003, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) instituiu a             
“Cátedra Sérgio Vieira de Mello (CSVM)” em homenagem ao brasileiro morto naquele ano             
vitimado pelos ataques na sede da instituição em Bagdá. Desde então, a iniciativa se desenvolve               
em cooperação com o Conselho Nacional de Refugiados (CONARE). Por meio de universidades             
parceiras, a Cátedra busca promover atividades de ensino, pesquisa e extensão. Em 2014, a              
UFABC aderiu ao Programa. Inicialmente, as atividades foram acolhidas pelo então Núcleo de             
Ciência, Tecnologia e Sociedade (NCTS). Com a extinção do NCTS em 2016, a Cátedra              
assegurou espaço institucional próprio, ampliou os membros e expandiu atividades, obtendo           
avanços importantes, como a aprovação de vagas para refugiados, além bonificação nas taxas de              
reconhecimento dos diplomas de estrangeiros em condição de refúgio.  
 
Apesar de avanços significativos em sua atuação institucional, desde o desligamento do NCTS a              
Cátedra Sergio Vieira de Mello, embora de fato vinculada à Reitoria, não esteve identificada              
formalmente na estrutura administrativa da UFABC. A Resolução que ora se discute visa             
exatamente formalizar uma situação de fato existente conforme os termos apresentados “ como             
órgão de apoio acadêmico e complementar, vinculado à Reitoria”. 
 
Avaliação 
 
Nos documentos apresentados para a tramitação constam o “Termo de Colaboração Técnico 
Científico - UFABC/ACNUR – Processo UFABC No 23006.001744/2019-13”, “Proposta de 
Regimento Interno” e  Relatórios das Atividades Desenvolvidas nos anos de 2015 e 2016. O 
conjunto de documentos atesta a relevância das intervenções realizadas pela Cátedra e seu 
enraizamento na vida institucional da UFABC, assegurando que a universidade se mantenha 
sintonizada com um dos temas mais candentes do século XXI.  
 
Em vista dessa relevância, a Relatoria apresenta as recomendações a seguir:  
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1. Sugere que sejam explicitados no Regimento os critérios, procedimentos e mecanismos 
de renovação da Coordenação.  
 

2. Ainda em relação ao Regimento, sugere inserir a possibilidade de  participação de 
membros externos a UFABC, tais como representantes de grupos sociais, instituições ou 
pesquisadores (as) com interesse, engajamento e atuação  na área.  
 

3. Internamente, recomenda-se que a Cátedra possa construir mecanismos de maior 
interação social e  institucional, ampliando sua articulação com  com a Pró-Reitoria de 
Extensão.  Pretende-se, desse modo, que  a participação discente possa ser ampliada, 
tendo em vista,  inclusive, a necessidade de cumprimento de créditos na modalidade 
“Extensão”.  
 

4. Nessa direção, sugere que a Cátedra possa implementar regimentalmente mecanismos de 
maior  visibilidade das atividades desenvolvidas, assegurando não só a desejada e 
necessária transparência mas também a ampliação de sua capilaridade social e 
institucional. 
 

5. Por fim, recomenda-se a inclusão ao final do  Artigo 1º da Resolução do seguinte adendo: 
”(...)  vinculado à Reitoria,  bem como formalizar todos os atos precedentes.”  
 

 
 
Conclusão 
O parecer final é favorável a aprovação da Resolução, ressalvando adendos e observações 
indicadas acima.  
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