
OFICINA : MIGRAÇÃO E REFÚGIO

acompanha aí



OFICINA : MIGRAÇÃO E REFÚGIO | ONLINE

Data
6 de julho de 2022 (quarta), 18h30 às 22h30

Local
Curso online

Carga horária
4 horas 

Investimento
R$ 120,00

Apresentação da oficina
Ao passo que os desafios do mundo – tal qual guerras, fomes, desastres naturais e extremos recessos 
econômicos – intensificam os fluxos humanos, ondas de conservadorismo e de xenofobia se tornam 
crescentes. Nesta oficina vamos refletir sobre o papel das organizações neste movimento, bem como 
visitar conceitos fundamentais para ampliar nosso entendimento sobre a temática.

Justificativa
Atualmente há cerca de 80 milhões de pessoas deslocadas no mundo, segundo o relatório Tendências 
Globais da Agência da ONU para Refugiados (2020). Tal contexto desafia governo, empresas e 
sociedade a buscar meios efetivos e integrados de acolhimento que levem em conta não só o acesso 
aos direitos humanos fundamentais, como, também, os contextos culturais e linguísticos diversos de 
cada indivíduo.

Objetivos
Capacitar estudantes a reconhecerem as principais questões relacionadas a Refugiados e Migrantes 
no contexto das organizações brasileiras, de forma a assegurar uma atuação que vise promover 
equidade, a partir de iniciativas bem estruturadas.

Público Alvo
• Profissionais de comunicação, de RH e de sustentabilidade que atuem ou desejem atuar em programas 
de Diversidade e Inclusão em empresas;
• Profissionais que integrem ou desejem integrar grupos de afinidade ou comitês de diversidade em 
organizações públicas ou privadas.



Programa de aula (4 h/a)
•  Migração e Refúgio: conceitos;
•  Refugiados e Migrantes na sociedade brasileira;
•  Refugiados e Migrantes nas organizações;•  Promoção da equidade de gênero;
•  Aspectos legais nas questões relacionadas à Migração, Refúgio e trabalho no Brasil;
•  Refugiados e Migrantes e a promoção da equidade;
•  A prática comunicacional e as questões relacionadas a Refugiados e Migrantes;
•  Cases, exemplos e caminhos possíveis.

Apresentação da professora
Nayara Nogueira é Mestra em Comunicação pela ECA-USP e Relações Públicas pela PUC-Campinas. 
Atuou no primeiro e terceiro setores na área de comunicação pública, advocacy e migrações, tendo sido 
Coordenadora do ProMigra (Projeto de Promoção dos Direitos de Migrantes, da Faculdade de Direito 
da USP), por quatro anos. No setor privado, atuou principalmente como Head de Cultura da ClearSale, 
empresa de tecnologia eleita #1 Empresa para se Trabalhar pela GPTW há 10 anos consecutivos e 
uma das 10 Empresas mais Humanas do país. Hoje integra como Consultora Sênior o time da 4CO 
Cultura & Comunicação Organizacional, empresa eleita pelo prêmio Jatobá por dois anos consecutivos 
a agência boutique do ano.

Importante - Caso haja imprevistos na agenda do professor e a turma esteja confirmada (atinja o número mínimo de 
matriculados), a Instituição garante a prestação do serviço na agenda proposta com substituição docente trazendo 

profissional de mesma qualificação.



Forma de pagamento
Pessoa física
Boleto - Valor integral. O boleto tem 5 dias úteis para vencimento. 
Cartão de Crédito - Parcelas com valor mínimo de R$ 200,00.
Pessoa jurídica
No caso de pagamento por empresa, o próprio responsável financeiro deve conduzir o cadastro (com 
os dados da empresa) para que a nota saia com os dados da empresa; além de poder pagar com boleto 
(valor integral) ou pelo cartão de crédito corporativo (com possibilidade de parcelamento também).

Alunos, ex-alunos e funcionários da Fundação Cásper Líbero têm 10% desconto.

Informações importantes
I. A quantidade de vagas disponíveis é controlada de acordo com o número de inscrições pagas.
II. A inscrição estará devidamente aceita após a confirmação do pagamento até o início do curso.
Para matrícula via boleto bancário o pagamento do boleto deverá ser realizado em até 2 dias úteis 
antes do início do curso. 
III. A confirmação de vaga ocorrerá via e-mail a ser enviado pelo Centro de Eventos Cásper Líbero. 
IV. Caso o participante efetue o pagamento após o preenchimento das vagas, terá o reembolso de 
100% do valor pago. 
V. O horário do curso deverá ser seguido rigorosamente. O aluno só poderá faltar em 25% das aulas, 
ou não receberá o certificado.
VI. O curso poderá ser cancelado pela Instituição por falta de quórum com até 48 horas de antecedência 
da data prevista para seu início. 
VII. A Faculdade Cásper Líbero não se responsabiliza por custos extras do aluno, como por exemplo 
hospedagem, passagem, combustível, estacionamento e alimentação. 
VIII. Os reembolsos seguirão os seguintes procedimentos:
- Desistência do aluno, no prazo de 7 dias contados da data de contratação e que não tenha utilizado 
o serviço: ressarcimento de 100% do valor pago.
- Desistência do aluno, antes do início do curso: ressarcimento de 100% do valor pago.
- Desistência do aluno, com até 50% de aulas transcorridas: ressarcimento de 50% do valor pago.
- Desistência do aluno, após o início do curso e depois de transcorridos mais de 50% das aulas: não 
haverá ressarcimento do valor pago.
- Desistência pela Instituição por falta de quórum na turma: ressarcimento de 100% do valor pago.
IX. Os reembolsos referentes a pagamento via boleto terão o prazo de 15 dias úteis (crédito em conta 
bancária do contratante, a contar do envio dos dados bancários) para serem realizados.
Os reembolsos referentes a pagamento via cartão de crédito terão o prazo de 15 dias úteis para estorno 
na fatura do cliente. Em ambos os casos, devem ser solicitados pelo e-mail eventos@fcl.com.br.

Av. Paulista, 900 - São Paulo - SP
(11) 3170-7995  eventos@fcl.com.br  casperlibero.edu.br


