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| Introdução

 O  Conselho Nacional de Imigração (CNIg) é 
um órgão colegiado, criado pela Lei n° 6.815, de 19 de 
agosto de 1980, vinculado ao Ministério do Trabalho e 
Previdência Social (MTPS). Cabe ao conselho formular 
políticas públicas para migração; incentivar estudos 
relativos a esse tema; estabelecer resoluções normativas 
para organizar e dar diretrizes a migração brasileira, e, 
ainda, busca solucionar os casos omissos. Anualmente 
são realizada dez reuniões do Conselho Nacional de 
Imigração (CNIg) com periodicidade mensal. O conselho 
é composto por conselheiros representantes do governo 
federal, dos empregadores e trabalhadores, e ainda, 
conta com observadores da comunidade acadêmica e 
organizações não governamentais, como: representantes 
de Organismos Nacionais e Internacionais e Organizações 
da Sociedade Civil, que atuam direta ou indiretamente 
na área das migrações.
 A partir do acompanhamento das reuniões 
ordinárias e das atas do CNIg, o OBMigra elaborou 
este documento, em sua segunda edição, que resume as 
ações realizadas pelo CNIg em 2015. O objetivo desse 
documento é dar visibilidade ao trabalho do Conselho 
e facilitar a localização das discussões que aconteceram 
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em suas reuniões. A ideia é, ainda, que este documento 
facilite visualizar os principais temas discutidos e as ações 
de políticas públicas sugeridas e realizadas pelo Conselho 
em suas atividades ao longo do ano.
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| Lista de Instituições-membro do 
Conselho Nacional da Imigração

GOVERNO
Ministério do Trabalho e Previdência Social - MTPS
Ministério da Justiça - MJ
Ministério das Relações Exteriores - MRE
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento- MAPA 
Ministério da Saúde - MS
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior - MDIC
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação  - MCTI
Ministério da Educação - MEC
Ministério do Turismo - MTur 

TRABALHADORES
Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil - CTB
Central Única dos Trabalhadores - CUT 
Força Sindical - FS
União Geral dos Trabalhadores - UGT
Nova Central Sindical dos Trabalhadores - NCST

EMPREGADORES
Confederação Nacional da Indústria - CNI 
Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e 
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Turismo - CNC 
Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA 
Confederação Nacional do Transporte - CNT
Confederação Nacional das Instituições Financeiras - CNF

COMUNIDADE CIENTÍFICA E  TECNOLÓGICA
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência - SBPC

OBSERVADORES
Comissão Nacional para População e Desenvolvimento - 
CNPD
Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres - SPM/PR 
Secretaria Especial de  Direitos Humanos - SDH/PR
Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial - 
SEPPIR/PR
Instituto Migrações e Direitos Humanos - IMDH
Organização Internacional do Trabalho - OIT 
Organização Internacional para as Migracões - OIM 
Secretaria  de Políticas de Previdência Social - SPPS/MPS 
Defensória Pública da União - DPU
Advocacia Geral da União - AGU 
Departamento da Polícia Federal -DPF 
Agência Brasileira de Inteligência - ABIN
Ministério Público do Trabalho - MPT
Ministério Público Federal - MPF
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| Agendas e Destaques

I Reunião Ordinária 
Realizada em 11 de Fevereiro de 2015

•	 Aprovação das atas pendentes das VIII, IX e X 
Reuniões Ordinárias do CNIg de 2014; 

•	 Relato dos Grupos de Trabalho:
 1. Análise nos Novos Fluxos Migratórios ao Brasil
 2. Aprovação da Resolução Administrativa criando 
o Fórum de Participação Social - FPS;

•	 Relato sobre as Estatísticas de Autorizações de 
Trabalho aos Estrangeiros;

•	 Processos a serem relatados;
Destaque: Dando abertura aos trabalhos de 2015, a I 
Reunião do Conselho contou com a presença do então 
Ministro de Estado do Trabalho e Emprego, Sr. Manoel 
Dias. 
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II Reunião Ordinária 
Realizada em 11 de Março de 2015

•	 Relato dos Grupos de Trabalho:
 1. Análise dos Novos Fluxos Migratórios ao Brasil
 2. Organização do Fórum de Participação Social

•	 Assuntos diversos : Discussão sobre as autorizações 
concedidas pela RN 84/2009, que disciplina a concessão 
de autorização para fins de obtenção de visto permanente 
para investidor estrangeiro - pessoa física; e Revisão da 
Resolução Normativa 101/2013, que trata da concessão 
de vistos a cientistas e pesquisadores

•	 Processos a serem relatados

III Reunião Ordinária 
Realizada em 08 de Abril de 2015
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•	 Aprovação da ata da II Reunião Ordinária do 
CNIg de 2015; 

•	 Apresentação da Parceria entre o MTE e o 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE);

•	 Relato dos GTs: 
 1. “Análise dos novos fluxos migratórios ao Brasil”;
 2. Organização do Fórum de Participação Social 
(FPS);
 3. Revisão da Resolução Normativa nº 84/2009;
 4. Revisão da Resolução Normativa n° 101/2013.

•	 Assuntos diversos: Ingresso de crianças e 
adolescentes imigrantes no Brasil.

•	 Processos a serem relatados.
Destaque: O Presidente, Sr. Paulo Sergio de Almeida, 
junto aos conselheiros aprovou a Resolução Normativa 
n] 116, que  disciplina a concessão de visto a cientista, 
pesquisador, professor e ao profissional estrangeiro que 
pretenda vir ao País para participar das atividades que 
especifica e a estudantes de qualquer nível de graduação 
ou pós-graduação. A reunião contou também com 
os representantes do IBGE, o Sr. Tadeu Oliveira, Sra. 
Maria Luiza Barcellos Zacharias e o Sr. Alexandre Baroni 
que explanaram sobre a iniciativa no Observatório das 
Migrações Internacionais, em parceria com o IBGE, para 
construção do Projeto de Metadados.
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IV Reunião Ordinária 
Realizada em 20 de Maio de 2015

•	 Aprovação das atas da II  e III Reunião Ordinária 
do CNIg de 2015; 

•	 Relato dos GTs: 
 1. “Análise dos novos fluxos migratórios ao Brasil”;
 2. Organização do Fórum de Participação Social 
(FPS);
 3. Revisão da Resolução Normativa nº 84/2009;
 4. Ingresso de crianças e adolescentes imigrantes 
no Brasil.

•	 Processos a serem relatados.

V Reunião Ordinária 
Realizada em 10 de Junho de 2015
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•	 Relato dos GTs:
 1. “Análise dos novos fluxos migratórios aos 
Brasil”
 2. Organização do Fórum de Participação Social 
(FPS);
 3. Revisão da Resolução nº 84/2009;
 4. Ingresso de crianças e adolescentes imigrantes 
no Brasil.

•	 Apresentação dos dados estatísticos do primeiro 
trimestre de 2015;

•	 Processos a serem relatados.

VI Reunião Ordinária 
Realizada em 12 de Agosto de 2015

•	 Aprovação da ata da IV e V Reuniões Ordinárias 
do CNIg

•	 Relato dos GTs:
 1. “Análise dos novos fluxos migratórios aos 
Brasil”
 2. Organização do Fórum de Participação Social 
(FPS);
 3. Revisão da Resolução nº 84/2009;
 4. Ingresso de crianças e adolescentes imigrantes 
no Brasil.
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•	 Assuntos diversos: proposta de revisão da 
Resolução nº 86, de 2010.

•	 Apresentação dos dados estatísticos do segundo 
trimestre de 2015;

•	 Processos a serem relatados.

VII Reunião Ordinária 
Realizada em 09 de Setembro de 2015

•	 Aprovação da ata da VI Reunião Ordinária do 
CNIg de 2015;

•	 Relato dos GTs: 
 1. “Análise dos novos fluxos migratórios ao Brasil”;
 2. Organização do Fórum de Participação Social 
(FPS);
 3. Revisão da Resolução Normativa nº 84/2009;
 4. Ingresso de crianças e adolescentes imigrantes 
no Brasil.

•	 Processos a serem relatados.

VIII Reunião Ordinária 
Realizada em 14 de Outubro de 2015

•	 Aprovação da ata da VII Reunião Ordinária do 
CNIg de 2015;
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•	 Relato dos GTs: 
 1. “Análise dos novos fluxos migratórios ao Brasil”;
 2. Organização do Fórum de Participação Social 
(FPS);
 3. Aprovação da RN nº 118/2015 que revoga a 
RN nº 84/2009;
 4. Revisão da Resolução Normativa nº 86/2010;
 5. Ingresso de crianças e adolescentes imigrantes 
no Brasil.

•	 Processos a serem relatados.

IX Reunião Ordinária 
Realizada em 11 de Novembro de 2015

•	 Aprovação da ata da VIII Reunião Ordinária do 
CNIg de 2015;

•	 Relato dos GTs: 
 1. “Análise dos novos fluxos migratórios ao Brasil”;
 2. Organização do Fórum de Participação Social 
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(FPS);
 3. Revisão da Resolução Normativa nº 86/2010;
 4. Ingresso de crianças e adolescentes imigrantes 
no Brasil.

•	 Processos a serem relatados.
Destaque: Realização do Ato Ministerial para concessão 
de autorização de residência para 43871 haitianos. O 
Ato contou com a presença do Ministro  Trabalho e 
Previdência Social, Miguel Rossetto e da Justiça, José 
Eduardo Cardozo, o secretário do Trabalho, José Lopes 
Feijó, o secretário nacional de justiça, Beto Vasconcelos 
e o Sr. Paulo Sérgio de Almeida, presidente do CNIg. 

X Reunião Ordinária 
Realizada em 09 de Dezembro de 2015

•	 Aprovação do Calendário Anual de Reuniões 
2016;

•	 Aprovação das atas das VIII e IX Reuniões 
Ordinárias do CNIg de 2015;

•	 Relato dos GTs: 
 1. Análise dos novos fluxos migratórios ao Brasil;
 2. Organização do Fórum de Participação Social 
(FPS);
 3. Aprovação da RN nº 119/2015 que revoga a 
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RN nº 86/2010;
 4. Ingresso de crianças e adolescentes imigrantes 
no Brasil.
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| Resoluções debatidas e editadas

Resolução Administrativa aprovada:
Resolução Administrativa nº 11, de 11 de Fevereiro 
de 2015
Estabelece fórum de participação social, como espaço 
consultivo para sugestões e propostas em temas do Conselho 
Nacional de Imigração.
Disponível em http://acesso.mte.gov.br/trab_estrang/
resolucoes-administrativas.htm.
 
Resoluções Normativas debatidas e aprovadas:
Resolução Normativa nº 116, de 08 de abril de 2015  
Disciplina a concessão de visto a cientista, pesquisador, 
professor e ao profissional estrangeiro que pretenda vir ao País 
para participar das atividades que especifica e a estudantes 
de qualquer nível de graduação ou pós-graduação. 
Disponível em http://acesso.mte.gov.br/trab_estrang/
resolucoes-normativas.htm.

Resolução Normativa nº 117, de 12 de Agosto de 2015 
Prorroga a vigência da Resolução Normativa nº 97, de 12 
de janeiro de 2012.
Disponível em http://acesso.mte.gov.br/trab_estrang/
resolucoes-normativas.htm.
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Resolução Normativa Nº 118, de 21 de Outubro de 
2015
Disciplina a concessão de autorização para fins de obtenção 
de visto permanente para investidor estrangeiro - pessoa física
Revoga a Resolução Normativa Nº 84, 10/02/2009. 
Disponível em http://acesso.mte.gov.br/trab_estrang/
resolucoes-normativas.htm.
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| Grupos de Trabalho

GRUPO DE TRABALHO QUE TRATA 
DA ANÁLISE DOS NOVOS FLUXOS 
MIGRATÓRIOS AO BRASIL

 Dando continuidade às atividades de 2014, o 
Grupo de Trabalho Análise dos Novos Fluxos Migratórios 
no Brasil:

•	 Debateu sobre soluções para a questão do 
nacionais do Haiti no País. 

•	 Nacionais de outros países, além dos haitianos,  
buscavam a mesma rota de entrada no Brasil.

•	 Elencada a questão de um estoque volumoso de 
pedidos de visto, demanda maior que a capacidade de 
oferta, dada a ainda instabilidade política do Haiti, o 
que dificultava a reestruturação do país e, de certa forma, 
refletia nos fluxos migratórios. 

•	 Discussão do Itamaraty com a Organização 
Internacional para as Migrações (OIM) a fim de firmar  
um acordo de cooperação em matéria de serviços pré-
consulares, para aumentar o número de vistos concedidos 
em Porto Príncipe. 

•	  Sobre a situação dos pedidos de refúgio, os 
representantes do Departamento de Polícia Federal 
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confirmaram o aumento de pedido de refúgio no Brasil.  
Foram apresentados dados a partir de 2003 sobre pedidos 
de refúgio no Brasil, sendo a maior parte de nacionais do 
Haiti, Senegal, Bangladesh, Síria, Nigéria, Gana, Congo, 
Líbano, Colômbia e Guiné-Bissau.

•	 Secretaria de Justiça do Acre informou que 
haviam passado pela fronteira de 2010 até final de 
março de 2014, 36.936 imigrantes, desse total foram 
32.781 haitianos, 2.774 senegaleses, 322 dominicanos 
e o restante de outras nacionalidades.  

•	 Na VI Reunião do Conselho, em Agosto, o 
Presidente informou que uma série de medidas vinham 
sendo tomadas no sentido de valorizar o ingresso com 
a obtenção do visto na Embaixada Brasileira em Porto 
Príncipe e desestimular o ingresso via fronteira terrestre. 
Foi relatado que houve uma sensível redução do número 
de haitianos no abrigo de Rio Branco, no Acre, com 
uma melhor estratégia de oferta de transporte para os 
haitianos e outros imigrantes.

•	 Na III Reunião Ordinária do Conselho foram 
mencionados avanços na execução de acordos de 
cooperação do Ministério do Trabalho com a OIT, com 
vistas ao fortalecimento de políticas laborais e com a 
OIM, no tocante à integração no mercado de trabalho. 
Dessa maneira, houve uma sinalização da parte do 
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representante da OIM para a América do Sul, de 
que poderia examinar maneiras de colaborar com a 
Embaixada de Porto Príncipe.

•	 Dado início das atividades de operacionalização e 
suporte para a preparação dos vistos que seriam emitidos 
por meio do acordo de cooperação técnica com a OIM 
com assinatura em 22 de setembro, já foi visível o 
aumento da expedição de vistos pela Embaixada do 
Brasil em Porto Príncipe, que saiu de um patamar de 
600 vistos para 2.000 vistos por mês.

•	 Em Agosto, na VI Reunião Ordinária do 
Conselho, a Resolução Normativa nº 117, de 12 de 
Agosto de 2015, que prorroga a vigência da Resolução 
Normativa nº 97, de 12 de janeiro de 2012, foi 
apreciada e aprovada pelos conselheiros do CNIg a 
contar a partir do dia 30 de outubro e com duração de 
mais um ano. 

GRUPO DE TRABALHO QUE DISCUTE 
A ORGANIZAÇÃO DO FÓRUM DE 
PARTICIPAÇÃO SOCIAL (FPS)

 O Grupo de Trabalho que discute a Organização 
do Fórum de Participação Social foi criado a partir da 
Resolução Administrativa nº 11, de 11 de Fevereiro de 
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2015, que estabelece fórum de participação social, como 
espaço consultivo para sugestões e propostas em temas do 
Conselho Nacional de Imigração. As discussões se deram 
em:

•	 Um momento em que o CNIg se abriria para 
a sociedade como um todo, especialmente em relação 
àquelas pessoas que tem militância na questão das 
migrações, para que pudesse de alguma maneira colocar 
as suas opiniões e suas ponderações de forma coletiva.

•	 Em um primeiro momento foi pensada a 
realização de um chamamento da sociedade para o debate 
e articulou-se a proposta de um formulário online.  

•	 Em discussão com o Conselho, foi sugerido 
conduzir um processo antes de fazer a reunião presencial 
para garantir maior transparência e democratização 
da participação e debater os temas que serão tratados. 

•	 Ao final da reuniões de 2015, ficou sugerido a 
possibilidade de realização do FPS em conjunto com o 
Fórum Social Mundial das Migrações, que será sediado 
na cidade de São Paulo em 2016. 
 
GRUPO DE TRABALHO PARA DISCUSSÃO DA 
RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 84, DE 2009

 O Grupo de Trabalho que discute a Resolução 
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Normativa nº 84, de 10 de Fevereiro de 2009, esta que 
disciplina a concessão de autorização para fins de obtenção 
de visto permanente para investidor estrangeiro - pessoa 
física, buscou trazer novas regras sobre investimentos e 
atividades produtivas contempladas pela Resolução. A 
discussão se iniciou em Março de 2015, a partir da II 
Reunião Ordinária do Conselho.

•	  Houve, então, três vertentes para dar 
continuidade às discussões do GT:
 1. A rediscussão dos objetivos da norma e trazê-
la mais para o centro produtivo;
 2. A majoração do valor do investimento;
 3. A discussão das questões de conformidade 
e elaborar uma norma que facilite o trabalho da área 
técnica.

•	 A preocupação é que as pessoas que procuram se 
utilizar dessa Resolução Normativa efetivamente esteja 
inseridas no seu contexto e que, a maior preocupação 
é que o primeiro visto seja concedido com uma análise 
bem apurada para que não haja fraudes. 

•	 Como resultado, foi sugerido a exigência de 
investimento equivalente à moeda estrangeira no valor 
de R$ 500.000,00 para qualquer tipo de atividade, em 
vez de R$ 150.000,00, com exceção de atividades ligadas à 
inovação, pesquisa básica ou aplicada de caráter científico 
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e tecnológico. 
•	  Na VIII Reunião Ordinária do Conselho, 

em Outubro, foi apresentada e aprovada a Resolução 
Normativa nº 118, de 21 de Outubro de 2015, que 
disciplina a concessão de autorização para fins de obtenção 
de visto permanente para investidor estrangeiro - pessoa física 
e revoga a Resolução Normativa Nº 84, 10/02/2009.

GRUPO DE TRABALHO QUE DEBATE O 
INGRESSO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
IMIGRANTES NO BRASIL

 O Grupo de Trabalho que discute o Ingresso de 
Crianças e Adolescentes Imigrantes no Brasil foi criado a 
partir da discussão sobre crianças que ingressam no País 
nas mais diversas condições e sem documentos, muitas das 
vezes pela falta de articulação entre os países de fronteira.

•	 Foi destacado que é de grande importância tratar 
sobre o tema e propor algum instrumento que oriente o 
tratamento a ser dado às crianças e adolescentes migrantes.

•	 Para coordenação do GT, foi indicado que a a 
Secretaria de Direitos Humanos tomasse a frente dos 
trabalhos e  identificar as entidades interessadas em 
participar do Grupo para convidá-las para participarem 
das reuniões. 
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•	 O GT foi pensado tendo em vista que os principais 
órgãos de direitos humanos têm tomado algumas decisões 
para dar proteção especial para as crianças e adolescentes 
imigrantes, proteções essas que são decorrentes de casos 
de vulnerabilidades. Diversas situações fizeram perceber 
que o Conselho Nacional de Imigração poderia 
elaborar uma resolução normativa que de alguma 
forma pudesse orientar os diversos atores envolvidos 
na proteção do menor imigrante. 

•	 O encaminhamento foi de convocar uma reunião 
para trabalhar com os vários atores envolvidos e estudar o 
documento aprovado para dar início à elaboração de uma 
resolução conjunta entre o CNIg e o CONANDA, dando 
muita atenção, especificamente a crianças e adolescentes 
que chegam ao país desacompanhados. 

•	 As discussões sobre o tema seguiram até o encerrar 
das atividades de 2015, mas ainda sem um documento 
formulado para apresentação ao Conselho.
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| Assuntos Diversos

Projeto Metadados: parceria entre o IBGE, o CNIg e 
o OBMigra

 O IBGE tem uma preocupação muito grande 
em documentar os dados, porque cada usuário tem 
uma necessidade diferente e precisa saber quais são os 
conceitos que estão por trás. A ideia do Metadados é 
justamente permitir um amplo compartilhamento das 
informações e permitir que esses dados sejam visíveis 
em um sistema de recuperação. Na medida em que são 
produtores de dados oficiais, possuem um compromisso 
com a sociedade de gerar transparência com a questão 
da documentação e ilustrou que documentar dados é 
um princípio fundamental associado à qualidade de um 
dado ou uma informação. A documentação favorece a 
comunicação entre várias equipes que estão contribuindo 
para preservar a memória e o conhecimento sobre o 
levantamento. 
 Os representantes do IBGE explicaram que o 
Metadados são informações que descrevem os dados, um 
resumo das características daqueles dados, indo desde a 
conceituação até o processo metodológico que ampara a 
sua construção.
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Resolução Normativa nº 86, de 12 de Maio 2010, 
que disciplina a concessão de visto destinado à 
prática intensiva de treinamento na área desportiva 
por atletas estrangeiros maiores de quatorze anos e 
com menos de vinte e um anos.

Relato da VI Reunião Ordinária do CNIg

 No debate sobre a Resolução Normativa nº 
86/2010, a representante do Ministério Público do 
Travalho (MPT) articulou que houve a constituição no 
CNIg de um Grupo de Trabalho para revisar a Resolução 
86, sendo que o próprio Ministério Público do Trabalho 
solicitou a suspensão dos seus trabalhos, para aprofundar 
esse estudo, em função de um Seminário que foi realizado 
em dezembro 2014 em Campinas, que reuniu vários 
segmentos de proteção aos direitos das crianças. Explanou 
que em decorrência desse Seminário, foi aprovada uma 
Carta de Campinas, na qual se constata a necessidade de 
adoção de medidas para prevenir violações de direitos na 
área de formação profissional desportiva. 
 A partir das discussões iniciais na VI Reunião, 
foi acordado entre os conselheiros a criação de um 
Grupo de Trabalho, coordenado pela representante do 
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Ministério Público do Trabalho (MPT), que debatesse 
sobre o tema e para acomodar as situações legítimas sobre 
o intercâmbio cultural, que acontece já no país, inclusive, 
com participação governamental. 
 



Ações do Conselho Nacional de Imigração (CNIg)
Políticas Públicas para Migração | 2015

Página 31

| Apresentações nas Reuniões 
Ordinárias do CNIg

Relatórios e apresentações  das estatísticas da 
Coordenação Geral de Imigração e do Conselho 
Nacional de Imigração

Para acessar os dados, consultar em http://acesso.
mte.gov.br/obmigra/dados-trimestrais/

CGIg
I, II E III TRIMESTRES
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CNIg
I, II E III TRIMESTRES

Apresentação de resultados preliminares de pesquisa 
realizada em parceria do CNIg com Fundação 
Getúlio Vargas

Para acessar os dados, consultar em http://
fgvprojetos.fgv.br/publicacao/imigracao-
como-vetor-estrategico-do-desenvolvimento-
socioeconomico-e-institucional-do

 O Ministério do Trabalho e Emprego fechou uma 
parceira com a Fundação Getúlio Vargas, que realizaou 
estudos, pesquisas e elaborou propostas no sentido de 
modernizar a forma de atuação do Estado Brasileiro, em 
relação à atração de trabalhadores qualificados.
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| Eventos
DIÁLOGOS DO OBSERVATÓRIO

Realizados em Brasília, na Universidade de Brasília (UnB).

 

Nas fotos acima: À direita, Simone Rodrigues Pinto (CEPPAC/UnB), 

Joseph Harnderson (Universidade Federal do Amapá), Madsen Chérubin 

(Embaixador do Haiti), e Leonardo Cavalcanti (OBMigra/CEPPAC/

UnB). À esquerda, apresentação do Prof. Eduardo Siqueira (UMass 

Boston).

 Os Diálogos do Observatório de 2015 foi 
composto também pelo Curso de extensão Os Novos 
Fluxos Latino-Americanos no Brasil. As atividades 
integraram o conteúdo programático do Curso de 
extensão com o objetivo de aprofundar o conhecimento 
e debate sobre os fluxos imigratórios recentes para o país. 
O curso foi gratuito, com periodicidade de um encontro 
mensal durante os meses de junho a novembro de 2015 
e se destinou a estudantes de graduação e pós-graduação, 
pesquisadores, técnicos dos Ministérios, gestores públicos 
e participantes das instituições da sociedade civil. As aulas 
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foram ministradas pelos pesquisadores do OBMigra e 
por professores e pesquisadores convidados de prestígio 
nacional e internacional.
 
OFICINA TÉCNICA SOBRE PROTOCOLOS DE 
ATENDIMENTO AOS IMIGRANTES E INSERÇÃO 
NO MERCADO DE TRABALHO
Realizada em Foz do Iguaçu, Paraná, em 15 e 16 de Junho de 2015

 

 

 
 O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), 
por meio do Conselho Nacional de Imigração (CNIg) e 
da Gerência Regional do Trabalho e Emprego de Foz do 
Iguaçu (GRTE), em parceria com a  Secretaria Municipal 
de Assistência  Social de Foz do Iguaçu (SMAS), a 
Organização Internacional para as Migrações (OIM) e o 
Observatório das Migrações Internacionais (OBMIgra)  
organizou a II Oficina de Trabalho sobre Protocolos de 
Atendimento aos Imigrantes e Inserção no Mercado de 
Trabalho, realizada em 15 e 16 de Junho de 2015.  
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 As Oficinas de Trabalho são uma iniciativa do 
Conselho Nacional de Imigração (CNIg). O objetivo 
dessa iniciativa é debater e propor medidas para o 
aprimoramento e/ou adequação dos protocolos de 
atendimento, que vêm sendo utilizados nos serviços de 
intermediação de mão de obra junto a imigrantes nos 
municípios que apresentem grandes fluxos migratórios 
de entrada. Propor metodologias de inovação social que 
visem o aprimoramento dos instrumentos de atendimento 
e inserção dos imigrantes no mercado de trabalho 
brasileiro e estimular a realização de diálogos entre os 
imigrantes, as instituições governamentais e os municípios 
convidados.

Publicação do OBMigra disponível em http://acesso.mte.
gov.br/obmigra/publicacoes-diversas/.
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REUNIÃO TÉCNICA REGIONAL 
SOBRE ESTATÍSTICAS DE MIGRAÇÕES 
INTERNACIONAIS NO MERCOSUL

Realizado em Brasília, na Confederação Nacional do Comércio, Bens, 

Serviços e Turismo (CNC), nos dias 23 e 24 de Junho de 2015. 

 

 

 Seminário promovido pelo Subgrupo de 
Trabalho SGT-10 “Serviços Públicos de Emprego” do 
MERCOSUL, sob o entendimento comuns dos Estados 
membros participantes e o debate com diversos atores 
que contemplam ações a respeito do tema migrações. 
Diante da Presidência Pró Tempore 2015 do Brasil no 
MERCOSUL, o Ministério do Trabalho e Emprego  
(MTE) do Brasil se encarregou da realização do Seminário.
 O objetivo da reunião técnica foi conhecer os 
sistemas estatísticos sobre migrações internacionais 
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vigentes em cada país, com o propósito de impulsionar 
intercâmbios metodológicos como base para 
compatibilizar e comparar a informação sobre os fluxos 
migratórios de trabalho no MERCOSUL.

LANÇAMENTO DOS DADOS SOBRE 
MIGRAÇÕES NO BRASIL E SEMINÁRIO 
INTERNACIONAL “NOVOS FLUXOS DE 
TRABALHADORES MIGRANTES PARA 
O BRASIL: DESAFIOS PARA POLÍTICAS 
PÚBLICAS”

Realizado em Brasília, Câmara do Deputados, no dia 22 de Outubro 

de 2015.
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 Seminário de lançamento dos dados do OBMigra 
sobre a inserção dos imigrantes no mercado de trabalho 
brasileiro com dados inéditos da Polícia Federal e dos 
ministérios da Justiça, do Trabalho e Previdência Social e 
das Relações Exteriores sobre os fluxos de trabalhadores 
migrantes para o Brasil. 
  Durante o seminário, realizado em momento 
de discussão parlamentar sobre um novo marco legal 
para as migrações internacionais no país, pesquisadores 
brasileiros e estrangeiros analisam a experiência da gestão 
migratória no Brasil e em países que receberam um 
volume significativo de imigrantes na primeira década 
do século XXI, como por exemplo os Estados Unidos e a 
Espanha.  O evento organizou-se em três mesas redondas:

•	  As migrações internacionais no Brasil e a 
inserção no mercado de trabalho.

•	  A experiência da gestão migratória nos países 
que mais receberam imigrantes na 1ª década do século 
XXI no ocidente: Estados Unidos e Espanha.

•	  Perspectivas e propostas para Políticas 
Migratórias no Brasil.
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II ENCONTRO CNF-CNIG: EXPATRIAÇÃO DE 
TRABALHADORES

Realizado em Brasília, na Confederação Nacional das Instituições 

Financeiras (CNF), em 19 de Novembro de 2015. 

 

 O encontro teve como intuito a aproximação e 
o debate de questões comuns ao tema na tentativa de 
contribuir para a melhora dos trabalhos do Conselho 
Nacional de Imigração (CNIg). O objetivo do evento 
foi analisar a expatriação de trabalhadores transferidos 
por suas empresas para postos de trabalho no exterior. 
Também há questões quanto à internacionalização de 
empresas brasileiras, contribuindo para a atração de 
divisas e melhora da balança comercial. A reforma dessa 
legislação, debatida no encontro, é um passo importante 
para o processo de expansão internacional da economia do 
Brasil. O evento contou com a presença de Conselheiros 
do CNIg, autoridades do Poder Executivo, representantes 
de instituições financeiras e de empresas do ramo da 
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construção civil, e representantes das confederações 
patronais.
 
FGV/CNIG: IMIGRAÇÃO COMO VETOR DE 
DESENVOLVIMENTO DO BRASIL

Realizado em Brasília, na Fundação Getúlio Vargas, em 01 de Dezembro 

de 2015.

 
 Evento realizado com objetivo de apresentar 
pesquisa realizada para o Conselho Nacional de 
Imigração (CNIg). A pesquisa buscou destacar que há 
hoje no Brasil a urgente necessidade de políticas públicas 
voltadas para atração e retenção de profissionais altamente 
qualificados em áreas estratégicas para o desenvolvimento 
socioeconômico nacional. 
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