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Resumo
Introdução: Estima-se que cinco mil imigrantes estejam morando em Belo Horizonte,
Esmeraldas e Contagem (CONARE). Estes imigrantes buscam condições de inserção
como membros produtivos da sociedade em que vivem, porém, em decorrência de
barreiras linguísticas, culturais, ou pelo simples preconceito, estas pessoas sofrem
dificuldades para ingressarem no mercado de trabalho. Ademais, os imigrantes que
conseguem uma colocação laboral, por diversas vezes sofrem com a supressão de
direitos e a ausência de recursos para buscar suas garantias fundamentais. Nesse cenário
o projeto de extensão contribuirá para a disseminação de informações para o imigrante,
fortalecendo a cidadania e a dignidade da pessoa humana diante das dificuldades
enfrentadas pela ausência de conhecimento sobre a regulação das relações trabalhistas
no direito brasileiro. Objetivo: O presente projeto de extensão busca o fomento da
efetivação dos direitos trabalhistas do público imigrante que reside em Belo Horizonte e
região metropolitana. Metodologia: A Metodologia a ser utilizada será a pesquisa-ação,
desenvolvida por Thiollent (2005). Resultados e Discussão: O projeto de extensão
atenderá à população de imigrantes, auxiliando no processo de ingresso no mercado de
trabalho através de palestras, cursos e,quando necessário atendimento no Núcleo de
Prática Jurídica do Curso de Direito do Centro Universitário Metodista Izabela Hendrix
(NPJURIH). 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 auxílio e parceria do Centro Universitário Izabela
Hendrix poderá se tornar referência no tema.
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