
Ata reunião 

LAEMI – Laboratório de Estudos sobre Migrações Internacionais 

Dia 27/04/2015 às 14Hs 

 

Participantes: Delia Dutra, Emmanuel Brasil, Truyitraleu Tappa, Priscilla Menezes de Oliveira, 

Lucas Aroucha, Larissa Barbosa, Bruna Medeiros de Oliveira, Manuela Muguruza, Nathalia 

Vince E. Fernandes, Átila Rabelo Câmara, Julian Solano, Cesar Augusto Aspiazo da Silva. 

 

Primeira parte: Assuntos diversos 

- Estratégias de comunicação: Delia Dutra e Emanuel Brasil apresentaram o blog do LAEMI, 

com últimas atualizações, assim como a página do Facebook recentemente criada.  

- Foi enfatizado o fato de os participantes do LAEMI indicar (na lista de presença) se queriam 

ser formalmente vinculados ao laboratório, inserindo seus nomes e link para o lattes no blog.  

Emmanuel explicou que o blog divulga os eventos na área das migrações que estão com 

chamada aberta para submissão de propostas e inscrições. 

- Vários participantes gostaram do novo layout do blog e da página Facebook. Átila sugeriu, 

caso seja possível, postar no blog do LAEMI (link) quando o observatório faz alguma 

publicação. Por exemplo: quando sai uma nova edição dos Cadernos OBMigra, etc... Dessa 

forma, argumentou Átila, para ele fica melhor porque costuma acessar o blog LAEMI e a partir 

dali (com os links disponibilizados) ele acessa o que lhe interessa particularmente. Caso 

contrário precisaria estar abrindo a página do Observatório (no MTE), e por outro lado a 

página dos Cadernos.  

- Manifestou-se o acordo de continuar fazendo as reuniões segunda-feira, mas o Lucas disse 

que ele tem aula (precisou faltar nesse dia a aula). Então, será feita uma consulta (através do 

blog, ou de e-mail, que vai organizar Emmanuel) a todos os integrantes, através da sugestão de 

a próxima reunião ser realizada no dia 25 de maio (segunda-feira) ao meio-dia, horário que 

normalmente não haveria aula. 

- Foi reforçado que será realizado o “Diálogos do OBMigra”, mas que os detalhes sobre 

assunto, data e horário, em breve será enviado pelo e-mail e postado no blog. 

Segunda Parte: 

Truyitraleu Tappa, Mestrando do IREL/UnB, apresentou a pesquisa intitulada “As políticas de 

migração internacional: o caso argentino”. 

Horário da reunião:  10:10 até 11:50 

Local:  Sala de reuniões do Térreo CEPPAC 


