Rede nº 485/21
Data: 02/08/2021
Assunto: DIREITOS HUMANOS – MIGRAÇÃO E EDUCAÇÃO EM TEMPOS DE
COVID 19

Senhores Diretores;
O Núcleo de Pesquisa em Relações Internacionais da USP desenvolveu um curso, que
iniciará no dia 2 de agosto e terminará no dia 31 de agosto, o qual propõe promover
uma reflexão acerca de ações e aspectos teóricas vinculados a direitos básicos como
a migração e a educação. O curso será dividido em 4 semanas abordando 4 eixos:
• Migrações contemporâneas: proteção, segurança e securitização em face do
sujeito de direito.
• Admissão de refugiados no Brasil e políticas públicas relacionadas com o
refúgio.
• Estudos para a Paz e a questão dos Migrantes.
• A educação como um direito humano internacional.
O curso será ministrado pelos doutores: Prof. Rafael Duarte, Profa. Patrícia Nabuco,
Profa. Camila Braga e Profa. Margarita Gomez, pesquisadores do NUPRI/USP.
Carga horária total: 30 horas.
Preço: Gratuito
Horário: O estudante organiza seus horários; com autodisciplina, sem aulas síncronas
obrigatórias. Seguindo a dinâmica: cada segunda-feira, às 7h, estará disponível: a
videoaula correspondente à semana; a indicação de um texto para a leitura prévia e
uma atividade a ser realizada. Opcionalmente, durante a semana, ‘Lives’ poderão ser
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combinadas com os alunos através do google meet ou jit.si, nesse caso, será enviado
o link 1h antes do encontro.

Auto Inscrição (Matrícula): 26 de julho a 01 de agosto.
• Pessoas da USP: acessar o sistema usando sua senha da USP.
• Para quem não tem senha USP é preciso primeiro criar uma conta:
• Acesse o link abaixo e cadastre-se e entre com seu CPF e o código de convite:
migranto21
https://cursosextensao.usp.br/dashboard/
• Procure o curso pelo nome ou no link abaixo e inscreva-se:
https://cursosextensao.usp.br/enrol/index.php?id=1863
Em caso de dúvidas, encaminhamos o link abaixo:
https://docs.atp.usp.br/artigos/extensao
Em caso de dúvidas, os PCNP Cássio e Danylo, estarão à disposição para
esclarecimentos por meio dos respectivos e-mails:
cassiooliveira@prof.educacao.sp.gov.br
ferrenha@prof.educacao.sp.gov.br

Atenciosamente;

Prof.ª Rosana Guerriero Andrade
Dirigente Regional de Ensino
Diretoria de Ensino - Região Norte 2
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