
CÁTEDRA 
SERGIO 
VIEIRA DE 
MELO

2022



O que é a Cátedra Sergio
Vieira de Melo (CSVM)

01

SUMÁRIO

A CSVM na Universidade
Federal da Bahia

02

Ingresso UFBA para Aldeados,
Quilombolas, Pessoas Trans e
Refugiados

03
Revalidação de diplomas e 
Reconhecimento de títulos

04

Coordenação da Cátedra 
Sergio Vieira de Melo - UFBA

06
Atividades da Cátedra Sergio 
Vieira de Melo-UFBA

05



Promover a educação, pesquisa e extensão acadêmica voltada a população em 
condição de refúgio é um dos objetivos da Agência da ONU para Refugiados 
(ACNUR). Desde 2003, o ACNUR implementa a Cátedra Sérgio Vieira de Mello 

(CSVM) em cooperação com centros universitários nacionais. 
 

Neste acordo de cooperação com as universidades interessadas, o ACNUR 
estabelece um Termo de Referência com objetivos, responsabilidades e 

critérios para adesão à iniciativa dentro das três linhas de ação: educação, 
pesquisa e extensão. Além de difundir o ensino universitário sobre temas 

relacionados ao refúgio, a Cátedra também visa promover a formação 
acadêmica e a capacitação de professores e estudantes dentro desta temática. 

O trabalho direto com os refugiados em projetos comunitários também é 
definido como uma grande prioridade. Como exemplos de iniciativas, diversas 
universidades têm desenvolvido ações para fomentar o acesso e permanência 

ao ensino, a revalidação de diplomas, assim como o ensino da língua 
portuguesa à população de refugiados. 

 
A importância desta iniciativa foi reconhecida pela Declaração e Plano de Ação 
do México para Fortalecer a Proteção Internacional dos Refugiados na América 

Latina, assinada em 2004 por 20 países da região e que recomenda a 
investigação interdisciplinar da promoção e da formação do direito 

internacional dos refugiados.
 

A Cátedra, como seu nome indica, é uma homenagem ao brasileiro Sérgio 
Vieira de Mello, morto no Iraque naquele mesmo ano e que dedicou grande 

parte da sua carreira profissional nas Nações Unidas ao trabalho com 
refugiados, como funcionário do ACNUR. 
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Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados
Núcleo de Apoio aos Migrantes e Refugiados da UFBA
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A CSVM na UFBA foi implementada em 
fevereiro de 2022 com o objetivo de 
promover e difundir o Direito 
Internacional Humanitário, o Direito 
Internacional dos Direitos Humanos, e, 
em especial, o Direito Internacional 
dos Refugiados que se encontrem sob
a proteção internacional do Governo 
do Brasil, bem como de desenvolver 
atividades que objetivem a 
incorporação da temática do refúgio 
na agenda acadêmica da instituição. 

Para tanto, desenvolve ações em três 
eixos: no ensino, com oferta de 
disciplinas e cursos sobre refúgio, 
direitos humanos, imigração e 
apatridia; na pesquisa, com a 
produção e orientação de trabalhos e 
pesquisas em nível de graduação, 
mestrado e doutorado e extensão com 
desenvolvimento de projetos de 
intervenção social. 

A CÁTEDRA SERGIO VIEIRA 
DE MELO NA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DA BAHIA
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Processo Seletivo para vagas reservadas aos 
candidatos índios aldeados, moradores das 
comunidades remanescentes dos quilombos e 
pessoas Trans (transexuais, transgêneros e 
travestis) e refugiados. 

INGRESSO UFBA PARA 
ALDEADOS, QUILOMBOLAS, 
PESSOAS TRANS E REFUGIADOS 

Os candidatos a essas vagas deverão obrigatoriamente (exceto os 
refugiados) ter concluído o ensino médio em escola pública e ter 
submetido às provas do ENEM de acordo com o Edital.
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Os candidatos imigrantes ou refugiados no Brasil em situação de 
vulnerabilidade deverão ter concluído o ensino médio ou equivalente 
em outro país.02

Para os cursos de Artes, Música e Teatro os candidatos deverão 
realizar a inscrição para o processo seletivo específico de Artes e 
comparecer às provas de Habilidade. 03

A condição de quilombola e a de aldeado será comprovada,
respectivamente, mediante certificado da Fundação Cultural Palmares 
e da FUNAI. 04



As comunidades remanescentes de quilombos são apenas aquelas 
certificadas pela Fundação Cultural Palmares nos termos do Decreto 
4887/03. O candidato deverá ainda comprovar seu endereço 
mediante documento fornecido pela Associação dos quilombos 
remanescentes
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A condição de índio aldeado deverá ser comprovada mediante 
apresentação de Declaração da FUNAI e de documento fornecido 
pelo Cacique da Aldeia.06

A condição de pessoas TRANS (transexuais, transgêneros e travestis) 
deverá ser comprovada por intermédio de documento de auto 
declaração disponível nesta página. 07

Os candidatos imigrantes ou refugiados em situação de 
vulnerabilidade terão sua situação comprovada mediante visto 
humanitário permanente ou temporário, emitido pelo Conselho 
Nacional de Imigração. 

08

Informações sobre período/data do 
processo seletivo encontra-se no link 
abaixo: 

ingresso.ufba.br/aldeados-quilombolas- 
ptrans-refugiados 

Cursos de graduação UFBA: 
ufba.br/cursos

https://ingresso.ufba.br/aldeados-quilombolas-ptrans-refugiados
https://ingresso.ufba.br/aldeados-quilombolas-ptrans-refugiados
https://ingresso.ufba.br/aldeados-quilombolas-ptrans-refugiados
https://www.ufba.br/cursos


Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFBA
Imagem: Reprodução / Redes Sociais
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Disponível em: 

ufba.br/sites/portal.ufba.br/files/res 
olucoes/resolucao_no_04.2021_- 
_cae_revalidacao_reconhecimento_r 
efugiados.pdf  

REVALIDAÇÃO DE DIPLOMAS E RECONHECIMENTO DE 
TÍTULOS PARA REFUGIADOS, SOLICITANTES DE 
REFÚGIO, ASILADOS, APÁTRIDAS E DEMAIS 
IMIGRANTES INDOCUMENTADOS, REGULARMENTE 
ADMITIDOS NO BRASIL

A resolução nº 04, de 18 de agosto de 2021 dispõe sobre normas 
referentes à revalidação de diplomas de cursos de graduação e ao 
reconhecimento de títulos de pósgraduação stricto sensu (mestrado e 
doutorado), expedidos por instituições estrangeiras de ensino superior e 
pesquisa, requeridos por refugiados, solicitantes de refúgio, asilados, 
apátridas e demais imigrantes indocumentados, regularmente admitidos 
no Brasil. 

Cursos de pós graduação UFBA: 
propg.ufba.br/stricto-sensu

https://www.ufba.br/sites/portal.ufba.br/files/resolucoes/resolucao_no_04.2021_-_cae_revalidacao_reconhecimento_refugiados.pdf
https://www.ufba.br/sites/portal.ufba.br/files/resolucoes/resolucao_no_04.2021_-_cae_revalidacao_reconhecimento_refugiados.pdf
https://www.propg.ufba.br/stricto-sensu


ATIVIDADES DA 
CÁTEDRA SERGIO 
VIEIRA DE MELO- 
UFBA

Extensão UFBA (Cursos e eventos) 
Arquivos em pdf (boletins) estarão 
disponíveis nos sites
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Serviços e Parcerias 
Arquivos em pdf (boletins) 
estarão disponíveis nos sites
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COORDENAÇÃO DA 
CÁTEDRA SERGIO VIEIRA 

DE MELO- UFBA

Faculdade de Direito - FDUFBA

Faculdade de Filosofia e Ciências 
Humanas - FFCH/UFBA 

Universidade Federal da Bahia - UFBA
Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados
Núcleo de Apoio aos Migrantes e Refugiados da UFBA

Professora Doutora Maria Hilda Paraíso Baqueiro 
E-mail: mhparaiso@ufba.br

Professor Júlio César Sá da Rocha
E-mail: julior@ufba.br 

 
Oficina de Relações Internacionais da FDUFBA

E-mail: ori.direito@ufba.br


