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RESUMO: O Projeto UAI: UFU acolhe imigrantes trata-se de um projeto de intervenção 

com mulheres imigrantes ou em vulnerabilidade socioeconômica para capacitação 

profissional (280h) em Higienista de Serviços de Saúde potencializando a inclusão social 

e no mercado de trabalho. O curso foi ofertado durante a pandemia no período de 30 de 

novembro de 2020 a 31 de maio de 2022, no formato remoto com aulas síncronas 

disponibilizadas em plataforma do YouTube. O projeto tinha 3 indicadores para 

monitoramento: Alunas qualificadas (80%); Alunas acompanhadas no mundo do trabalho 

(90%) e Índice de evasão (20%). Foram recebidas 1191 inscrições e efetivadas 241 

matrículas de mulheres de Bangladesh, Benin, Burkina Faso, Sudão, Bolívia, Haiti, 

Venezuela e Brasil. Dentre essas, 168 (70%) em condição de desemprego. A taxa de 

concluintes foi de 91,7% (221) com evasão de 8,3% (20). Ao final, as alunas foram 

convidadas a responder um questionário e de 169 respondentes, 82,2% (139) afirmaram 

ter realizado entrevista de emprego durante/após o curso e 61% (n=101) relataram estar 

inseridas no mercado de trabalho. O projeto teve êxito nos indicadores propostos: 221 

(91,7%) alunas foram qualificadas com evasão de 8,3%. Sendo assim, O Projeto 

UAI: UFU acolhe imigrantes contribuiu para articular ações de mão dupla entre 

universidade e sociedade, preparar as mulheres para inclusão educacional, produtiva e 

social através da oferta de capacitação profissional focada na autonomia para o mundo do 

trabalho, e induziu o desenvolvimento de competência institucional na aplicação de 

metodologias para projetos sociais. 
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