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CONCURSO DE DISSERTAÇÕES E TESES 
 
 
Ata do Processo de Avaliação das Dissertações e Teses do Concurso realizado no âmbito do X 
SEMINÁRIO NACIONAL DA CÁTEDRA SÉRGIO VIEIRA DE MELLO, “Entre Hospitalidade, 
Hostilidade e Resistência: questionando fronteiras, categorias e dilemas da migração forçada na 
América Latina”, que tomou lugar nos dias 11, 12 e 13 de setembro de 2019 na Fundação Casa 
de Rui Barbosa (dia 11) e na PUC-Rio (dias 12 e 13), Rio de Janeiro, Brasil. O edital do concurso 
foi lançado em agosto de 2019. Recebeu-se a inscrição de 28 dissertações de mestrado e 14 
teses de doutorado. Diante do número de inscrições e da quantidade de atividades do Seminário 
Nacional de Cátedras realizado em setembro, a Comissão Organizadora acordou pela 
prorrogação da premiação avaliando ser pertinente realizá-la no encontro de 2020. Foram 
formadas comissões de avaliação separadas para dissertações e teses, ambas compostas por 
professores doutores de diferentes universidades e de áreas de conhecimento diversas. Os  
trabalhos foram avaliados de acordo com os seguintes critérios: a) tema: é bem definido e 
desenvolvido; refere-se ao Refúgio em sua definição clássica; tem foco no Brasil e América Latina 
tal qual foco do Seminário; b) escrita: é clara, com boa organização do texto e correção 
ortográfica e gramatical; c) base teórica: conceitos adequados ao tema de pesquisa, bem 
fundamentados teoricamente a partir de autores clássicos e atuais do campo; d) metodologia: 
adequada ao tema e à fundamentação teórica que orienta o trabalho; bem descrita e 
adequadamente desenvolvida; e) inovação: novidades teóricas, metodológicas e/ou analíticas 
expressas na produção da pesquisa e/ou em seus resultados; f) impacto: contribuição do 
trabalho ao campo/área do conhecimento ao/à qual se refere o trabalho ou mesmo para além 
de sua área. Os dois primeiros critérios tiveram peso menor que os demais. Após entrega das 
planilhas de avaliações, foram totalizados os pontos. Na medida em que são trabalhos que se 
produzem em distintas bases disciplinares, incomparáveis no sentido de hierarquizar produções, 
a comissão avaliadora decidiu pela premiação de duas dissertações e duas teses e ainda a 
concessão de menção honrosa a um trabalho de cada categoria. A transdisciplinaridade é 
sempre desejada, nem sempre possível em trabalhos que, por um lado tem pouco tempo de 
realização – caso dos mestrados – e, por outro, necessidade de aprofundamento em conceitos 
e teorias que também não deixam muita margem para maiores trânsitos disciplinares; neste 
sentido, compreendemos que, se não realizada isoladamente em cada trabalho, há uma 
produção transdisciplinar no encontro dos trabalhos apontados como vencedores do concurso, 
com adicionais contribuições dadas pelas menções honrosas. Seguem, portanto, os pareceres 
finais com as respectivas decisões sobre as melhores dissertações de mestrado e as melhores 
teses de doutorado. Dissertações de Mestrado: dentre as 28 dissertações inscritas, as três 
selecionadas foram defendidas nas áreas do Direito, Arquitetura e Urbanismo e Serviço Social e 
tratam de diferentes temas do refúgio no âmbito de grandes centros urbanos. A primeira 
dissertação apresenta um inédito estudo empírico sobre a proteção trabalhista em relação aos 
refugiados e que abre novas perspectivas de apoio e militância numa área pouco explorada dos 
estudos de refúgio no Brasil. A segunda dissertação fornece um estudo sobre o impacto da 
territorialidade urbana sobre as oportunidade e desafios enfrentados por refugiados no espaço 
da cidade. A terceira dissertação destaca uma das categorias mais vulneráveis no âmbito do 
refúgio, as crianças no espaço urbano. Assim, o resultado do concurso de dissertações é o 
seguinte: Em 1º (Primeiro) Lugar as dissertações Refúgio e proteção trabalhista no Brasil:  um 



estudo a partir da cidade de São Paulo de Daniel Bertolucci Torres defendida no Programa de 
Pós-Graduação em Direito da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e Refugiados 
Urbanos: Estudo sobre a Distribuição Territorial de Refugiados no Rio de Janeiro e Seu Impacto 
no Processo de Integração de Natália da Cunha Cidade defendida no Programa de Pós-
Graduação em Urbanismo da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Universidade Federal do 
Rio de Janeiro. Recebe menção honrosa a dissertação Crianças e adolescentes refugiadas e 
solicitantes de Refúgio no município do Rio de Janeiro: desafios e perspectivas para a proteção 
social de Roberta Gomes Thomé do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da PUC-
Rio. Teses de Doutorado: Dentre as 14 teses inscritas, as três selecionadas foram defendidas 
em programas de pós-graduação de distintas áreas: Relações Internacionais, Letras e Educação. 
Apresentam, portanto, distintas referências teóricas e abordagens metodológicas além de 
distintas formas de recortar o tema do refúgio e chegar a ele do ponto de vista empírico. Um 
estudo é de base teórica e dois com pesquisa de campo envolvendo migrantes e refugiados além 
de outros atores institucionais. Em que pesem as distintas abordagens, ambas produzem 
contribuições mais gerais ao campo de estudos sobre refúgio, por diferentes entradas 
disciplinares e distintas chaves analíticas, considerados positivamente pelos avaliadores dos 
trabalhos. Ambas extrapolam o campo disciplinar nos quais se situam (Relações Internacionais 
e Educação) ao estabelecer interface com os estudos urbanos, no primeiro caso, e com políticas 
de educação que forjam discursos sobre o não nacional em relação entre estes como sujeitos da 
política e a própria política, no segundo caso.  A terceira tese caminha no mesmo sentido mas 
aponta para conclusões mais voltadas à instituição a que se refere ou, ampliando um pouco, a 
instituições de ensino superior que acolham migrantes e refugiados que acessam o ensino 
superior por meio de processos próprios; é importante contribuição ao campo dos estudos 
linguísticos e educacionais, notadamente relacionado ao ensino superior e ao 
ensinoaprendizado de língua portuguesa por migrantes e refugiados. Assim, o resultado do 
concurso de teses é o seguinte: Em 1º (Primeiro) Lugar, as teses Entre a “crise do refúgio” e a 
“crise das cidades”: uma análise sobre a inserção de refugiados no meio urbano, de André Luiz 
Morais Zuzarte Bravo, defendida no Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais 
do Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio e Entre muros e passagens. Imigração, 
refúgio e mobilidades no debate educativo, fragmentos do global ao local, de Giovanna Modé 
Magalhães, defendida no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade de São 
Paulo. Recebe menção honrosa a tese Programa Reingresso UFPR – Aproveitamento de vagas 
remanescentes para a reinserção acadêmica de migrantes e refugiados: Ações de 
Acolhimento, de Bruna Pupatto Ruano, defendida no Programa de Pós-Graduação em Letras 
da Universidade Federal do Paraná. Parabéns, a todas as mestras e mestres e doutoras e 
doutores, pelos excelentes trabalhos! 
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