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RESUMO: A crise humanitária mundialmente vivenciada possui diversas origens: governos 
totalitários, guerras civis, catástrofes naturais. Em razão destes eventos foi ampliada a 
migração de diversos povos, que desamparados, desalojados buscam um novo local para 
viver. Em contrapartida surge a obrigação dos países de destino de acolhimento destes 
migrantes, denominados refugiados. O estudo destas obrigações dos Estados ganha novos 
contornos, que visam, sobretudo, garantir eficácia no acesso a direitos fundamentais, 
solidariedade na recepção dos refugiados e integração destes à nova realidade. Necessário o 
reconhecimento pelo Estado acolhedor de novos direitos fundamentais, destinados aos 
refugiados. Tem-se como objetivo de estudo a análise de medidas que vislumbram a prática 
de se integrar o refugiado a uma realidade social diferente daquela em que ele viveu, cujo 
idioma e cultura são diferentes, daí a necessidade de se construir novos direitos fundamentais, 
destinados a atender esta nova realidade social. Com esta breve pesquisa se objetivou analisar 
Políticas Públicas adotadas pelo Estado brasileiro, hábeis a receber os refugiados, verificou-se 
que a adoção destas políticas garante melhor qualidade de vida aos refugiados. Buscou-se 
analisar condutas estatais que contribuem para a promoção dos Direitos Humanos. Para tanto, 
iniciou-se a pesquisa com uma sucinta análise de cursos profissionalizantes destinados aos 
refugiados, o Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG) realiza 
curso de português para estrangeiros. A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) em 
março de 2017 lançou um programa de acesso à formação técnica, tecnológica e superior 
voltado para refugiados, até 5% das vagas são direcionadas para esses estudantes, tal 
programa teve início no primeiro semestre letivo de 2017. No Estado de São Paulo foi 
sancionada a Lei 16.685/2018 que garantiu aos refugiados a isenção do pagamento da taxa 
cobrada para revalidação de diplomas de graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado nas 
universidades públicas paulistas. A pesquisa utilizou a metodologia bibliográfica, foi feita 
com base em artigos científicos cujos temas centrais foram a criação e implementação de 
políticas públicas Direitos Humanos direcionadas aos refugiados, para análise do tema central, 
foram utilizados dados informados pela Agência das Nações Unidas para Refugiados. A 
importância da pesquisa de efetivação de Políticas Públicas para refugiados está centrada na 
atualidade do tema, bem como na necessidade de se adotar Políticas Públicas específicas e 
setoriais que acolham os refugiados e garantam a efetividade dos Direitos Humanos, de forma 
que estes deixem de ser um discurso vazio e encontrem eficácia. Com a mudança da realidade 
local exige-se o reconhecimento de novos direitos fundamentais, destinados aos refugiados, se 
faz necessária a organização estatal e desenvolvimento de políticas públicas destinadas a 
recepcionar e preparar tais pessoas para a convivência em sociedade, adequação ao idioma, ao 



mercado de trabalho, entre outros. Portanto, o breve estudo feito concluiu que políticas 
públicas para o acolhimento têm sido adotadas, entretanto, tais políticas não podem mais ser 
isoladas, tendo em vista que a realidade tende a continuar com a ampliação de migrantes que 
necessitam de refúgio, desse modo, as Políticas Públicas destinadas ao acolhimento dos 
refugiados deverão fazer parte da agenda do Estado. 
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