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O que é refúgio? Quem são e onde estão os refugiados? Quais leis, normas e tratados regulam sua mobilidade e seus 
direitos e deveres nos planos nacional, regional e internacional? Quais os desafios da sua integração nos lugares 
de refúgio? Como contextos de violência extrema, medo, exclusão e desterritorialização os afetam? Quais os efeitos 
das experiências destes traumas? Como escutá-las e falar delas? Como narrá-las? Como respondem a estas questões 
as organizações internacionais, nacionais, locais e os movimentos sociais? 

Venha pensar/ler/falar/fazer em torno dessas e de outras perguntas através de diversos saberes, olhares e 
narrativas na disciplina interdepartamental Refúgio e populações refugiadas: olhares múltiplos. Você pode se 
matricular na disciplina específica do seu PPG ou de qualquer outro (códigos específicos por PPG no verso).

Coordenação:
— PPG em Relações Internacionais
— PPG em Direito 
— PPG em Psicologia Clínica
— PPG em Serviço Social
— PPG em Literatura, Cultura e Contemporaneidade
— PPG em Estudos da Linguagem da PUC-Rio
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Esta disciplina é parte do Projeto de
Implementação da CSVM/ACNUR na PUC Rio. 

Sextas-feiras, de 9h às 12h
Início em 09 de março de 2018

(Sala a definir)



Professores responsáveis:

Carolina Moulin e Roberto Yamato (IRI)
Florian Hoffmann, Marcia Nina Bernardes e Bethania Assy (JUR)
Ariane Paiva (SER)
Maria Helena Zamora e Monah Winograd (PSI)
Rosana Kohl Bines e Eneida Leal Cunha (LET)

Alun@s interessad@s devem se matricular em um dos códigos abaixo, conforme procedimentos
e calendário de matrícula da DAR/PUC:

IRI 2420 – Tópicos Especiais em Globalização, Governança e Desenvolvimento III
JUR 2532 – Tópico Especial em Direitos Humanos (turma 2HA)
PSI 2106 – Imaginário sócio-histórico e modos de subjetivação
LET 2466 – Tópicos em Estudos da da Linguagem e suas interfaces
SER 2129 – Tópicos especiais de Conteúdo Variável

www.iri.puc-rio.brDEPARTAMENTO
DE PSICOLOGIA

Alun@s que queiram aproveitar os créditos como eletiva
dentro dos seus cursos de graduação devem escolher o código
referente ao seu departamento de origem. Para eletivas de fora,
escolher os códigos de outros departamentos.
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Quaisquer dúvidas, entre em contato:
catedrarefugio.pucrio@gmail.com

Siga-nos no Facebook
@Refugiando


