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Resumo: 

Introdução: A presente proposta do projeto de extensão refere-se ao fomento da 

efetivação dos direitos trabalhistas do público imigrante que reside em Belo Horizonte e 

na Região Metropolitana da capital. Com base em dados do Comitê Nacional para 

refugiados - CONARE e o Ministério da Justiça, a Secretaria de Direitos Humanos de 

Minas Gerais estima-se a presença de milhares de refugiados vindos da Síria, Hatiti, 

Bolívia e de diversos paises africanos que estejam morando em Belo Horizonte, 

Esmeraldas e Contagem. Objetivo: Promover informação, acesso e efetivação dos 

Direitos Trabalhistas com vistas a integração laboral, econômica, social e produtiva dos 

imigrantes residentes em Belo Horizonte e Região Metropolitana de Belo Horizonte. 

Metodologia: Atendimento e orientação jurídica aos imigrantes sobre Direitos 

Trabalhistas, elaboração de roteiro e de vídeo institucional a ser disseminado entre os 

imigrantes via plataforma WhasApp sobre os Direitos Trabalhistas. Atuação dos 

participantes no trabalho de mediação intercultural entre empregados imigrantes e seus 

empregadores. Resultados e Discussão: Promoção da melhoria nas relações de trabalho 

entre os imigrantes e seus empregadores; Promoção de informação, acesso e efetivação 

dos Direitos Trabalhistas dos imigrantes residentes em Belo Horizonte e Região 

Metropolitana de Belo Horizonte; Integração laboral e produtiva do público imigrantes 

atendido; Sensibilização dos alunos e docentes do Centro Universitário do Instituto 

Metodista Izabela Hendrix sobre a temática; Orientação das políticas públicas do Estado 

de Minas Gerais sobre a temática dos Direitos Trabalhistas para imigrantes. 

Considerações Finais: Iniciado em fevereiro de 2016 o presente projeto de extensão 

tem o potencial de atender diversos imigrantes nas mais variadas áreas da inserção 

social laboral e, com o auxilio e parceria do Centro Universitário Izabela Hendrix 

poderá se tornar referência no tema. 
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