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Na contramão de uma tendência geral de crescente criminalização da migração, encontramos
amiúde a atuação em favor dos migrantes de diversas organizações em contextos religiosos e
interfaces com políticas públicas. Convocam-se aqui trabalhos que analisem, em âmbitos locais
e/ou em uma dimensão transnacional: os discursos e as práticas dos atores religiosos de destino
em relação aos imigrantes, especialmente aos que recorrem a eles; o papel das pertenças
religiosas nos processos identitários, de socialização e de construção de significados
interpretados pelos migrantes nas diferentes fases de sua trajetória; a diferença
intraconfessional, em comunidades religiosas frequentadas por migrantes, e as formas de
mediação (e de equivocação) que constroem nelas campos sociais; as relações e dissensões
entre atores religiosos, atores políticos, seja na esfera privada ou pública, na compreensão e
gestão dos fluxos migratórios.
Período de envio de trabalhos PRORROGADO: Até 17de outubro de 2022.
Endereço das submissões:
https://revistas.ufpr.br/relegens/about/submissions#onlineSubmissions
Publicação: volume 11, número 2, com publicação em dezembro de 2022.
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. Professor Adjunto da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
(FACH/UFMS) e docente permanente do Programa de Pós-graduação em Antropologia Social (PPGAS/UFMS)
da mesma universidade. Possui graduação em Ciências Políticas pela Universitá degli Studi di Perugia (2006),
mestrado em Antropologia Urbana pela Univesitat Rovira i Virgili (2008) e doutorado em Antropologia também
pela Universitat Rovira i Virgili (2013).
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. Professor e pesquisador do Departamento de Sociologia e Antropologia e do Programa de Pós-Graduação em
Ciências Sociais da Faculdade de Filosofia e Ciências da Unesp, SP, Brasil. Possui graduação em Ciências Sociais
pela Universidade de São Paulo, mestrado em Sociologia pela Universidade de São Paulo e doutorado em
Antropologia Social pela Universidade Federal do Rio Grande Sul e Pós-doutorado pelo Center for Latin American
Studies da University of Florida, UF, Estados Unidos. Desenvolve pesquisa na área de migrações internacionais.
É Coordenador do GEMIIN, Grupo de Estudos sobre Migrações Internacionais, Coordenador Geral da Rede de
Atenção ao Migrante Internacional da Unesp, RAMIN-Unesp e tutor do Grupo PET de Ciências Sociais (Programa
de Educação Tutorial, MEC), da FFC, Unesp, SP
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. Possui graduação em Serviço Social pela Universidade Paulista Júlio de Mesquita Filho (1999), mestrado em
Serviço Social pela Universidade Júlio de Mesquita Filho (2003), doutorado (2010) no Programa de Estudos PósGraduados em Serviço Social da Pontifícia Universidade Católica de SP (PUC-SP) e Pós-doutorado na Escola
Nacional de Saúde Pública de Lisboa PT (2019). Atualmente é docente do Departamento de Serviço Social e do
Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e Política Social da Universidade Estadual de Londrina (UELPR). Tem experiência na área de Serviço Social e saúde, com ênfases no acesso, exercício e formação profissional;
trabalho cooperado, imigração e o território nas políticas sociais. Coordena o Grupo de Pesquisa (CNPq) Serviço
Social e Saúde, formação e exercício profissional.
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