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Resumo:  

Introdução: O método jurídico para inserção no mercado de trabalho, em certas 

profissões, ocorre por meio de diplomas. Esse tem se mostrado um problema para 

imigrantes que buscam residir e trabalhar no Brasil. À vista disso, é necessário 

readequar o procedimento utilizado pelo Ministério da Educação de modo a assegurar o 

cumprimento dos direitos constitucionais de acesso ao trabalho e a acolhida aos 

estrangeiros. Objetivo: Analisar o vigente processo de revalidação de diploma 

estrangeiro e como ele afeta a possibilidade do ingresso no mercado de trabalho formal, 

considerando o Projeto de Lei n° 7841/2014 do senador Roberto Requião - PMDB/PR. 

Metodologia: Nesta pesquisa será feita uma análise jurídico-propositiva. Será 

questionada a regra brasileira de revalidação de diplomas, visando os seus pontos 

positivos e negativos. Resultados e Discussão: É notório que muitos estrangeiros estão 

buscando no Brasil uma oportunidade de trabalho. Assim, o processo de revalidação de 

diplomas deve ser efetivo e justo para garantir direitos e proteções ao estrangeiro. 

Atualmente, existem empecilhos procedimentais que ferem o acesso ao trabalho. Desse 

modo, com a pesquisa será possível analisar os problemas e propor melhorias efetivas, 

especialmente para os refugiados, que se encontram em situação de fragilidade social.. 

Considerações Finais: No momento em que a revalidação for efetiva e prática, teremos 

como benefício social o crescimento e desenvolvimento do país, pois haverá um 

aperfeiçoamento em diversas áreas de conhecimento, em decorrência da rica troca de 

experiências entre profissionais do Brasil e oriundos de outros países.   
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