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APÊNDICE C

Artigos acadêmicos publicados em 
periódicos brasileiros de alto extrato  
Qualis (A1, A2 e B1), entre 2007 e 2017 

Artigos B1 – Ciência Política e Relações Internacionais
Número 
(ISSN) Periódico Gênero do 

autor Tema mais recorrente

2237-9843
REMHU: Revista 
Interdisciplinar da 

Mobilidade Urbana
M Fluxo migratório nas fronteiras e a  

inclusão do migrante.

1980-8585 REMHU F Dificuldades de saúde encontradas pelos migrantes.

1980-8585 REMHU M Quais princípios são utilizados para elaboração de 
normas internacionais para benefício dos migrantes.

2237-9843 REMHU 1 F e 1 M Tráfico de pessoas para trabalhos sexuais.

1980-8585 REMHU 2 F Análise da saúde do migrante trabalhador  
do corte da cana-de-açúcar.

1980-8585 REMHU F Análise, sob a ótica teológica, dos migrantes.

1980-8585 REMHU F Aponta a segregação existente no mercado de 
trabalho para mulheres migrantes.

1980-8585 REMHU M Um panorama da migração internacional a partir do 
Censo Demográfico de 2010.

1980-8585 REMHU M
Reflete sobre as consequências e os riscos  

implicados pela ausência de reconhecimentode  
certas categorias de imigrantes.

1980-8585 REMHU M Utiliza os dados censitários para aprofundar seu 
conhecimento sobre o fenômeno da migração.

1980-8585 REMHU 2 F A crise econômica como fator determinante para 
retorno de emigrantes brasileiros na Europa e EUA.

1980-8585 REMHU M Análise da presença dos haitianos na fronteira 
amazônica.

1980-8585 REMHU 1 M e 1 F Entradas de migrantes no território brasileiro pelas 
fronteiras da região amazônica.

0185-1918
Revista mexicana de 
ciencias políticas y 

sociales
2 F Como a mídia espanhola aborda a imigração dos 

jovens latino-americanos.
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1983-3342
Sur. Revista 

Internacional de 
Direitos Humanos

M
Análise dos procedimentos simbólicos, políticos 
e jurídicos na Europa para evitar a entrada de 

migrantes.

1665-8906 Migraciones  
internacionales 7 M O impacto da crise econômica dos EUA  

na migração dos mexicanos.
1980-8585 REMHU 1 Fe 1 M A temática do tráfico de pessoas  

no contexto brasileiro.

1980-8585 REMHU M Reflexão acerca do processo de integração do 
refugiado no Brasileiro.

1980-8585 REMHU 2 F
Aponta a ausência de proteção no Regime 
Internacional de Refugiados para com os  

Deslocado Ambientais.

1980-8585 REMHU F
Defende a civilidade como pressuposto para a 

garantia efetiva dos direitos fundamentais de todos os 
membros de uma sociedade pluricultural.

1980-8585 REMHU 3 F Problematiza lacunas de aplicabilidade do arcabouço 
jurídico para a temática do refúgio no Brasil.

1980-8585 REMHU M Especula sobre a situação dos migrantes  
brasileiros em Portugal.

1980-8585 REMHU F
Analisa como as medidas excepcionais para lidar com 
o fluxo de migração tornaram-se regra na Itália e qual 

o impacto disto na convivência civil.

1980-8585 REMHU M Interpreta o fenômeno da migração à luz da fé.

1980-8585 REMHU 1 F E 1 M A Igreja Católica Apostólica Romana como elo  
para acolher e integrar os migrantes.

1980-8585 REMHU F Migração forçada como fator de risco à saúde mental.

1980-8585 REMHU F Apresenta uma abordagem bíblica que dialoga  
com migração, trabalho e identidade.

1980-8585 REMHU F
Objetiva o desenvolver uma metodologia clínica 

que envolva a história e a política nos atendimentos 
a pessoas e grupos em deslocamento, marcados por 

profundas rupturas e outras experiências traumáticas.

1980-8585 REMHU 1 F e 1 M
Descreve os principais desafios à proteção dos 

migrantes forçados, apontando quais os itinerários 
para avanços protetivos a partir de Cartagena + 30.

1980-8585 REMHU M

Análise descritiva dos dados sobre migração 
internacional provenientes do Censo Demográfico 

2010, tanto dos quesitos de imigração, 
tradicionalmente investigados, quanto dos quesitos 

inovadores sobre a emigração.

1980-8585 REMHU 2 F

Apresenta um panorama da história recente de 
Portugal, descrevendo não só os fluxos e as suas 

principais características mas também o contexto 
europeu e nacional com especial ligação às alterações 

legislativas no qual se desenvolvem os fluxos 
migratórios.

1980-8585 REMHU F Direitos Humanos e refugiados no Brasil.  
Políticas a partir de 1997.

1980-8585 REMHU 2 F Reflexão sobre a convivência entre  
culturas diferentes em Portugal.
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1980-8585 REMHU F A questão do idioma em relação à segunda geração  
de latino-americanos na cidade de são paulo.

1980-8585 REMHU 2 M Considerações sobre o movimento migratório  
nipo-brasileiro.

1980-8585 REMHU M

Sonda a natureza da associação entre os retornados 
internacionais, cujas redes pessoais são regidas 
pelo princípio compartilhado do deslocamento 
(cooperação), e os agentes de intermediários da 

migração internacional.

1980-8585 REMHU 2 F Mecanismos institucionais de prevenção e combate 
ao tráfico de pessoas no Brasil.

1980-8585 REMHU M O erguimento de barreiras à migração e a 
diferenciação dos “Direitos à mobilidade”.

1980-8585 REMHU F
Analisa o funcionamento, as ambiguidades e 

implicações políticas dos discursos contemporâneos 
sobre o tráfico internacional de pessoas como 

problema de migração.

1980-8585 REMHU M Fluxos migratórios, Ecumenismo e Missionariedade.

1980-8585 REMHU F A construção de uma clínica psicanalítica  
para migrantes.

1980-8585 REMHU 1 M e 1 F

Aborda diversos aspectos presentes na construção 
de um projeto cultural com refugiados e imigrantes 
congoleses e angolanos – e seus descendentes – na 
metrópole do Rio de Janeiro. Em termos gerais, 
objetiva-se contribuir para uma melhor inserção 

sociocultural desses grupos.
1980-8585 REMHU 1 M e 1 F Tráfico para trabalho escravo na prostituição.

1980-8585 REMHU 2 F Acolhimento e cuidado com o migrante idoso.

1980-8585 REMHU 3 F As causas do tráfico e/ou contrabando de mulheres 
nordestinas na Europa.

1980-8585 REMHU F Sonhos, sucesso e frustrações na migração  
de retorno Brasil/Estados Unidos.

1980-8585 REMHU 3 F Famílias migrantes na tríplice fronteira Brasil-
Guiana-Venezuela.

1980-8585 REMHU F Expectativas e realidades das famílias imigrantes e 
escolas em Barcelona.

1980-8585 REMHU M Atitudes e comportamentos de hospitalidade.

1980-8585 REMHU F Emigração em busca de uma vida melhor,  
trabalhos e novos direitos.

1980-8585 REMHU F Imigrantes muçulmanas em São Paulo.

1980-8585 REMHU M Como é ser um migrante no Paraguai.

1980-8585 REMHU F
A exploração mineira e o reassentamento forçado  

em Moçambique: uma reflexão acerca  
dos deslocados do desenvolvimento.
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Artigos B1 – Direito

2038-8993 Comparative Law 
Resume F

Explora a transformação do conceito de status civitatis de 
uma perspectiva comparativa europeia tendo em vista a 

migração como um fenômeno em massa.

0102-8529 Contexto 
Internacional F Análise da maneira como o Estado brasileiro vem se 

posicionando em relação às migrações internacionais.

0102-8529 Contexto 
Internacional M Migração internacional no Amazonas: o caso dos 

Hispano-americanos.

0102-8529 Contexto 
Internacional M Analisa o que é ser um imigrante a partir da perspectiva 

da União Europeia.

0102-8529 Contexto 
Internacional M

Trata-se da questão de como se constrói e compõe a 
imagem do Paraguai formada e veiculada no Brasil dando 

atenção às correntes migratórias.

0102-8529 Contexto 
Internacional F

Reflete sobre os elementos teóricos e históricos sobre 
os quais se sustenta o processo de extensão de direitos 

políticos eleitorais dos cidadãos que estão radicados fora 
do seu país de origem.

0102-8529 Contexto 
Internacional M Trata-se das migrações internacionais na Amazônia.

1133-0937 Derechos y 
Libertades F

Análise do reconhecimento de que diferentes países 
concederam o direito ao sufrágio ativo e passivo a 

residentes não nacionais.

2448-0517 Juris Poiesis 2 F

Propõe dar visibilidade à existência do espaço “Conector” 
do Aeroporto Internacional de Guarulhos, analisando-o 

como um espaço de exceção onde se estabelecem 
sistemáticas e variadas violações aos direitos humanos sob 

a luz da nova lei de migração (Lei n° 14.445/17).

1729-4827 Liberabit 2 Fe 1 M
O objetivo deste trabalho é analisar as estratégias de 

aculturação psicológica e a percepção do bem-estar social 
em estudantes universitários migrantes entre 18 e 35 anos 

residentes em Buenos Aires.

1729-4827 Liberabit 2 F Representações sociais de imigrantes  
brasileiros na Europa.

1692-2530 Opinión Jurídica 1 F e 1 M Colômbia e os fluxos mistos de migrantes  
no direito internacional de refugiados.

1692-2530 Opinión Jurídica 2 F
Análise das normas atuais e futuras para proteger as 

vítimas (vítimas estrangeiras, especialmente) do tráfico de 
seres humanos no Brasil.

1692-2530 Opinión Jurídica 1 F e 1 M
Analisa a política de Patrocínio Privado de Refugiados, 
que é mostrada como uma alternativa para enfrentar os 

fluxos de refugiados maciços.

0718-9990 Fundación Dialnet 2 F

Reflete sobre dois tipos de migrações centrais que 
ocorreram e ocorrem entre o Chile e a Argentina. O 
exílio político de um grande número de chilenos e 

chilenos para a Argentina durante a ditadura de Pinochet 
e a recente migração chilena do final da década de 1990.
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1809-449X Revista Brasileira de 
Educação F

Trata-se das relações entre transformações sociais no 
campo, demandas por escolarização em nível superior 
e destinos socioprofissionais dos filhos e das filhas de 

pequenos produtores rurais.

2175-3423
Revista Brasileira de 
História & Ciências 
Sociais (RBHCS)

M Sobre a história de Porto Rico: raça, trabalho  
e imigração no Caribe Espanhol.

2175-3423  (RBHCS) M Trajetórias, narrativas e memórias  
de imigrantes libaneses no Ceará.

2175-3423  (RBHCS) M
Contribui para o protagonismo político negro,  

bem como para demonstrar a participação de seus 
representantes nas atividades alusivas ao biênio da 
colonização e imigração no Rio Grande do Sul.

2175-3423  (RBHCS) F
Análise da institucionalização do Dia do Colono e suas 
relações com as comemorações da imigração alemã que 

aconteceram no Rio Grande do Sul, mais especificamente 
em São Leopoldo, a partir de 1924 até o contexto atual.

2175-3423  (RBHCS) 2 F
Considerações sobre as populações árabe e 

muçulmana e a formação de uma comunidade em 
Florianópolis/SC.

0104-6594
Revista da Faculdade 

de Direito da 
UFRGS

F Identifica as falhas e as lacunas do sistema internacional 
dos Direitos Humanos acerca da proteção aos refugiados.

0104-6594
Revista da Faculdade 

de Direito da 
UFRGS

F
Fluxos migratórios: Desdobramentos no Brasil e a 

atuação do Programa de Reassentamento no Estado do 
Rio Grande do Sul, que conta com a participação de 

órgãos estatais e de organizações não governamentais.

0104-6594
Revista da Faculdade 

de Direito da 
UFRGS

F A proteção dos Deslocados Internos na Sociedade 
Internacional: Evolução conceitual e normativa.

0104-6594
Revista da Faculdade 

de Direito da 
UFRGS

1 F e 1 M
Trata-se do fluxo migratório e da condição jurídica 

dos haitianos no Brasil, desde o início do processo de 
concessão pelo Governo Federal do visto permanente, por 

razões humanitárias, em 2012.

0104-6594
Revista da Faculdade 

de Direito da 
UFRGS

F
Analisa a proteção jurídica nacional francesa com especial 

atenção à legislação, às políticas públicas e às práticas 
administrativas relacionadas aos refugiados.

0104-6594
Revista da Faculdade 

de Direito da 
UFRGS

F

Estuda a construção da política imigratória no Brasil, 
desde a colonização, passando pela Primeira República, 
em que houve a relação do imigrante com o anarquista-

estrangeiro e, posteriormente, o Estado Novo com 
o estopim da repressão ao “estrangeiro”, não mais 

“imigrante”.

1697-7890 Fundación Dialnet F
Aborda o problema do tráfico de seres humanos  

e da imigração irregular na Europa; e a falta  
de proteção das vítimas.

1697-7890 Fundación Dialnet M
Perspectivas da União Europeia sobre imigração, 
segurança e desenvolvimento de acordo com uma 
abordagem integrada sobre a Política Europeia de 

Vizinhança e a Parceria Euro-Mediterrânica.
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1697-7890 Fundación Dialnet F

Esclarece a divisão de poderes entre o Estado espanhol 
e a Catalunha. Considera essencial esclarecer quem tem 
competência para integrar nacionais de países terceiros 

como resultado da redação do novo Estatuto  
de Autonomia que atribui às competências da 

Comunidade Autônoma em termos de acolhimento  
e integração de imigrantes.

1697-7890 Fundación Dialnet M
Analisa o desenvolvimento das políticas de migração 

na Europa a partir de 1880 até 2008, concentrando-se 
especialmente nas regras ditadas pela França, Inglaterra, 

Alemanha e Itália.

1697-7890 Fundación Dialnet M Analisa impacto no julgamento da migração ilegal do 
Tratado de Prum.

1809-3280 Revista de Direito e 
Liberdade 1 F e 1 M

Ampliação da competência territorial na Justiça do 
Trabalho e aplicação de Teoria de Klaus Gunther: a 

migração de trabalhadores no Brasil.

2359-5299
Revistas de Estudos 

e Pesquisas Avançada 
do Terceiro Setor

2 M
Analisa a evolução dos Direitos Humanos, em especial, 

o seu ramo que busca regular e proteger aqueles que 
necessitam fugir de seu local de origem em busca de 

outras nações.

2317-5389
Revista Direitos 

Humanos e 
Democracia

1 F e 1 M Integração dos trabalhadores migrantes haitianos no 
norte do Rio Grande do Sul.

2317-5389
Revista Direitos 

Humanos e 
Democracia

F
Denuncia a questão dos deslocados internos no Brasil 

a partir das remoções forçadas ocorridas no processo de 
preparação e realização de megaeventos esportivos.

2317-5389
Revista Direitos 

Humanos e 
Democracia

F

Aponta o problema dos “refugiados ambientais” sendo 
o objetivo debater acerca da atual situação jurídica dos 
denominados “refugiados ambientais” devido à lacuna 

jurídica existente com relação ao enquadramento destes 
no âmbito do Direito Internacional Público.

1980-7791
Revista Eletrônica 
Direito e Ciência 

Política
F

O tráfico internacional de mulheres para exploração 
sexual e a questão do consentimento do Protocolo de 

Palermo.

1980-7791
Revista Eletrônica 
Direito e Ciência 

Política
1 M 1 F Análise da qualidade da recepção dos imigrantes 

haitianos pelo Brasil.

1980-7791
Revista Eletrônica 
Direito e Ciência 

Política
1 M e 1 F

Desenvolve um estudo acerca dos diversos conceitos 
doutrinários e legais inerentes às pessoas que são forçadas 

a deslocar-se por conta de fatores ambientais.

1980-7791
Revista Eletrônica 
Direito e Ciência 

Política
F

Análise de dois institutos jurídicos de proteção à pessoa 
humana quando perseguida pelo seu próprio Estado, 

quais sejam o asilo e o refúgio, bem como a investigação 
quanto à possível responsabilidade estatal concernente 

aos dois institutos.

1980-7791
Revista Eletrônica 
Direito e Ciência 

Política
1 M e 1 F Uma abordagem reflexiva no contexto latino-americano 

da ecologia política e deslocados ambientais.

2319-0159 Libertas M A migração na Europa à luz do princípio da 
proporcionalidade.



101

1415-8566
Revistas Científicas 
de América Latina y 
el Caribe, España y 

Portugal
F

Trata-se de apresentar algumas expressões simbólicas de 
atualização deuma identidade citadina de migrante, entre 

jovens citadinos brasileiros de origemsocioeconômica 
desfavorecida.

1415-8566
Revistas Científicas 
de América Latina y 
el Caribe, España y 

Portugal
M Violência contra migrantes no México.

Artigos B1 – Sociologia

1981-3821 Brazil Political 
Science Review M

Analisa a interconectividade do debate de mídia e do 
processo de elaboração de políticas por meio da análise 

de artigos publicados em um jornal brasileiro entre 2009 
e 2010, centrando-se na questão migratória.

0826-3663
Canadian journal of 
Latin America and 
Caribbean studies

2 F
Analisa as complexidades na avaliação das relações 

emaranhadas entre o ativismo dos direitos dos migrantes 
e a formulação de políticas de migração.

0826-3663
Canadian journal of 
Latin America and 
Caribbean studies

F

Analisa os efeitos dos fluxos globais sobre a desigualdade 
socioeconômica nos quatro estados mexicanos que 

fazem fronteira com o Texas: Tamaulipas, Nuevo León, 
Coahuila e Chihuahua. Em particular, este trabalho 

analisa os efeitos da migração, comércio transfronteiriço, 
extração e comércio de hidrocarbonetos e crime 

organizado transnacional.

0826-3663
Canadian journal of 
Latin America and 
Caribbean studies

M

Tem como foco o caso dos falecidos porto-riquenses 
repatriados da cidade de Nova York para entender melhor 

as questões de identidade enfrentadas pelos enlutados 
quando se trata de preservar a memória familiar em um 

contexto transnacional.

0121-5612 Colombia 
Internacional F

Reflete acerca das limitações do Regime Internacional 
dos Direitos Humanos com relação às migrações 

transnacionais.

0121-5612 Colombia 
Internacional M

Relaciona três conceitos principais: migração, 
codesenvolvimento e capital social, utilizando estruturas 

analíticas típicas da ciência política e da sociologia. 
Os princípios teóricos de uma estratégia, baseada em 

evidências empíricas, visam vincular os mundos dentro 
dos quais os migrantes se movem e se desenvolvem e suas 

sociedades.

0121-5612 Colombia 
Internacional F

Analisa se a recente humanização das legislações e 
políticas migratórias na América Latina nos permite falar 

de uma nova era das migrações nessa região.

0121-5612 Colombia 
Internacional M

Examina conceitos contemporâneos do nexo de migração 
e desenvolvimento e desafia os conceitos mainstream 
baseados em compreensões estáticas e limitadas do 

espaço e do lugar; também incorpora entendimentos 
marxistas e pós-coloniais de migração e desenvolvimento; 

e migração e política; ou seja, o modo como esse nexo 
pode ser conceituado.
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0121-5612 Colombia 
Internacional F

“Os migrantes internacionais são agentes transnacionais 
de protesto?” “Eles se envolvem em ONG do Norte 

dedicadas à defesa dos direitos humanos?” “Quais são 
as rotas para o ativismo transnacional dos direitos 

humanos?”.

1809-4465
Ensaio: avaliação e 
políticas públicas  

em revisão
F (I) Migração, diversidades e desigualdades no sistema 

educativo português: equilíbrio e perspectivas.

0188-4557 Espaces et sociétés F Imigração e integração em perspectiva comparativa. 
Reflexões sobre três projetos de pesquisa europeus.

0188-4557 Espaces et sociétés M Aborda sobre os deslocados ambientais no caso do 
furacão Katrina.

2317-5427 Estudos de Sociologia 
(UFRPE) F Racismo contemporâneo na Inglaterra e o caso das 

crianças refugiadas

2317-5427 Estudos de Sociologia 
(UFRPE) 1 Fe 1 M Mulheres migrantes na fronteira Brasil/ Venezuela: 

casamentos, cuidados e poderes de práticas familiares.

1468-0181 Global Social Policy 1 F e 1 M Migração, integração regional e transformação social: 
uma abordagem comparativa Norte-Sul.

1468-0181 Global Social Policy M Migração internacional e subdesenvolvimento da política 
social na República Dominicana.

1468-0181 Global Social Policy F Repensar as relações entre cuidados, imigração e política 
social em nível transnacional.

0018-7259 Human Organization M
Os efeitos do problema do consumo de álcool e do risco 
sexual entre os trabalhadores migrantes mexicanos em 

sua comunidade de origem.
0018-7259 Human Organization 2 M Violência e migração na fronteira Arizona-Sonora.

0018-7259 Human Organization F
Mobilidade transfronteiriça e práticas clandestinas: 
cenários de violência na região fronteiriça México-

Estados Unidos.

0018-7259 Human Organization 1 F e 1 M
Processos de aprisionamento e comunidades de 
imigrantes em tempo de vigilância de fronteira 

aumentada.

1518-7012 Interações  
(Campo Grande) 2 F e 1 M

Bolivianos no Brasil: migração internacional pelo 
corredor fronteiriço Puerto Quijarro (BO)/Corumbá 

(MS).

1518-7012 Interações  
(Campo Grande) 2 F e 1 M

Migração para áreas rurais do estado de Goiás:  
uma análise baseada nos dados do  

Censo Demográfico de 2010.

1518-7012 Interações  
(Campo Grande) 1 F e 1 M

Movimento social, mudanças na política pública e 
construção de parcerias para o desenvolvimento local 

(Campo Grande/MS).

1807-5762
Interface- 

Comunicação,  
saúde e educação.

2 M e 2 F Migração boliviana e doença de Chagas: limites na 
atuação do Sistema Único de Saúde brasileiro (SUS).

0020-7659 International Journal 
of Sociology F

Analisa como a ideologia patriarcal do gênero, os 
imperativos econômicos e a agência individual 

influenciam as decisões de migração masculina e 
feminina na República da Geórgia.

0020-7659 International Journal 
of Sociology M A europeização da imigração e do asilo na Grécia  

(1990-2012).
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0020-7659 International Journal 
of Sociology F Trabalho de Migração de Mulheres  

e Migração Agrícola Sazonal Mexicana.

1692-8156 International Law 1 M e 1 F
A proteção da propriedade de terra na jurisprudência  

do Tribunal Interamericano de Direitos Humanos  
e sua aplicação ao caso das comunidades camponesas  

na Colômbia.

1692-8156 International Law 2 F
Aborda o aumento dos deslocados internos no Iraque 

após o surgimento do grupo terrorista Estado Islâmico e 
a necessidade de cooperação regional e  

internacional na proteção desses indivíduos.

1692-8156 International Law M Direitos Humanos e Refugiados ambientais no Brasil.

1692-8156 International Law F Direitos dos estrangeiros como limitação da soberania 
dos Estados.

1692-8156 International Law F

Retrata o impacto das mudanças ambientais  
nos humanos e centra-se nas obrigações dos  

Estados de origem nos padrões internacionais de  
Direitos Humanos em paralisação paralela com 

jurisprudência regional e internacional.

1692-8156 International Law F

Aborda o impacto das empresas multinacionais  
nos territórios indígenas, situação que está criando 
um novo tipo de acidentes - o refugiado ambiental. 

Comunidade internacional deve responder  
às preocupações humanitárias dos refugiados  

ambientais e à ameaça que representam as ações 
indiscriminadas das empresas transnacionais.

2179-7536 Novos Cadernos 
NEA 2 F

Trabalho, precarização e migração: o processo  
de recrutamento de haitianos na Amazônia acreana  

pela agroindústria brasileira.

2179-7536 Novos Cadernos 
NEA M A imigração portuguesa no Pará. Belém:  

Estudos Amazônicos.

1405-7425 Papeles de población 2 F

Analisa uma série de entrevistas com mulheres migrantes 
da Bolívia, Paraguai e Peru, que trabalham no trabalho 
doméstico na Região Metropolitana de Buenos Aires, 
Argentina. Sob a hipótese de que o gênero intervém 

como uma categoria estruturante no processo migratório, 
observamos sua incidência nos estágios de pré-migração, 

migração e pós-migração.

1405-7425 Papeles de población F

Explora a condição do estado de Chiapas como um 
território de mobilidade trabalhista transfronteiriça, 
bem como sua crescente participação na migração 

intrarregional, nacional e internacional e sua situação 
como espaço de trânsito migratório para pessoas - 

principalmente guatemaltecas.

1405-7425 Papeles de población F

São analisados os impactos contraditórios que as novas 
condições de vida e de trabalho das mulheres indígenas 
migraram para Baja California Sur significaram para a 
renegociação da relação de gênero e a reedição de sua 

própria identidade feminina.

0718-6568 Polis (Santiago) F
Política migratória e capacidade Estatal:  

a Direção Nacional de Migrações na Argentina  
entre os anos 2004 e 2015.
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0718-6568 Polis (Santiago) F
Fronteiras complexas: proteção social e imigração.  

Abono universal por filho para proteção social  
e de imigração na Argentina.

0718-6568 Polis (Santiago) 2 M e 1 F
Centra-se na análise das representações e experiências de 
racismo e exclusão em relação a matrizes socioculturais 

que os imigrantes haitianos identificam como 
possibilidades de integração na sociedade chilena.

2175-7984 Política & Sociedade F Aborda o antissemitismo no Brasil,  
da década de 1920 à de 1940.

0104-8740 Revista de Políticas 
Públicas M

A migração é um fenômeno social recorrente na vida do 
camponês do Semiárido alagoano. A região canavieiraé o 
principal destino utilizado pelos migrantes. A migração 
é estratégica para a reprodução campesina, mas também 

serveaos ditames do capital sucroalcooleiro.

0104-8740 Revista de Políticas 
Públicas F

Destaca que os percursos migratórios são hoje mais 
complexos, feminizados, qualificados, internacionalizados 

eindividualizados, atingindo todos os continentes,  
países, gêneros, classes sociais e gerações.

2182-1267
Revista de Geografia 
e Ordenamento do 

Território
M

Aborda a questão do uso das escalas geográficas 
como um método de estudo do processo imigratório 
contemporâneo no Brasil à luz dos usos do território 

pelos grupos imigrantes que chegaram ao Brasil desde 
as últimas décadas do século XX e consolidaram-se em 

regiões socioeconômicas estratégicas do país.

0104-8740 Revista de Políticas 
Públicas 2 F e 1 M Precarização do trabalho e migração no século XXI.

1518-3483 Revista Diálogo 
Educacional 2 F e 1 M A força da educação na integração de refugiados no 

Brasil: crianças russas na cidade de Santos (1958-1968).

0120-4807 Univeritas 
Humanistica F Cuidados e itinerários de migrantes.

Artigos B1 – Serviço Social

1578-8946 Athenea Digital F Violência institucional com as migrantes bolivarianas.

1578-8946 Athenea Digital F
Aborda acerca do modelo familiar nas leis estrangeiras, 

as quais têm uma abordagem ideal e dominante 
abertamente excluindo outras realidades familiares 

existentes no tecido social.

1414-4077
Avaliação: Revista 
da Avaliação da 

Educação Superior
M Uma abordagem de intervenção educativa com  

migrantes menores não acompanhados na Espanha.

1807-5762
Interface - 

Comunicação,  
Saúde, Educação

3 F e 1 M Estudos qualitativos sobre a saúde mental dos refugiados.

1415-1804 O social em questão F
Casa das mulheres: refugiadas, estrangeiras egressas  

do sistema penitenciário e políticas de acolhida  
em São Paulo / Brasil.
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1692-715X
Revista 

Latinoamericana de 
Ciencias Sociales, 
niñez y juventud

2 F Desafios para pais e mães migrantes  
internacionais e suas famílias.

1692-715X
Revista 

Latinoamericana de 
Ciencias Sociales, 
niñez y juventud

F Descreve a assistência fornecida pelo YMCA para 
crianças e jovens imigrantes mexicanos.

Artigos B1 – Antropologia

1870-0063 Andamios F
Propõe pensar sobre as lutas dos migrantes como  

um novo campo de estudo para a sociologia,  
que reflete sobre a ação coletiva.

1870-0063 Andamios 2 F

Trata do lugar discursivo que é atribuído aos migrantes 
no novo projeto plurinacional do Estado-nação 

equatoriano, que é avaliado a partir das demandas e lutas 
históricas dos movimentos indígenas em sua ânsia de 

redefinir as concepções e limites da nação.

1851-1694 Avá F
Questiona sobre a origem e pertencimento de migrantes, 

articulando à discussão pressupostos teóricos e suas 
implicações, o caso de pessoas que já nasceram no 

processo migratório.

1851-1694 Avá F Reviu artigos publicados nos anos 2000 a 2009 em 
revistas científicas brasileiras sobre refugiados.

1645-3794 Caderno de Estudos 
Africanos F Construção e Desconstrução da Relação entre Migrações 

Forçadas e Desafios de Segurança em África.

1645-3794 Caderno de Estudos 
Africanos 1F 1M Camponeses em movimento: turbulências entre 

dinâmicas globais, migrações e segurança alimentar.

2179-5428 Latitude 2 M Migração: a amarga vida de canavieiro  
do camponês do Semiárido.

2179-5428 Latitude M
Imigração, trabalho e desigualdades na saúde: uma 

abordagem qualitativa com trabalhadores imigrantes da 
construção civil espanhola.

1853-001X Mora (Buenos Aires) F Desafios e reconfigurações no processo  
de reunificação de casais de migrantes.

0121-7550 Nômadas (Bogotá) F Oportunidade racializada na migração forçada  
de afro-colombianos para Antofagasta (Chile).

1626-0252 Nuevo mundo 
Mundos nuevos F

Discute depoimentos de migrantes brasileiras em suas 
experiências de trabalho sexual na Espanha. Problematiza 

certa perspectiva feminista que entende prostituição 
como um espaço de agência no qual se faz um uso ativo 

da ordem sexual existente.
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Artigos B1 – História

1130-2887 America Latina Hoy M
Imigração Haitiana ao Brasil: Especificidades e 

dispositivo de política migratória empregados pelo 
Estado Brasileiro.

1060-9164 Colonial Latin 
American Review F Analisa a situação dos indígenas traficados  

nos séculos XVII e XVIII para o Peru.

2036-0967 Confluenze F Acerca dos migrantes na fronteira  
entre Venezuela e Colômbia.

2036-0967 Confluenze F Realiza-se um estudo léxico-semântico do termo 
“imigrantes” na imprensa nacional espanhola.

0100-7912 Geografia  
(Rio Claro) M Centra-se nos links entre migração internacional, 

transtornos mentais e redes pessoais.

2176-4352
Histórias & 
Perspectivas 2 M

Identifica as principais regiões de origem dos migrantes 
internacionais no território brasileiro, através  
do mapeamento de agrupamentos espaciais  

de emigração internacional.

2182-7435 Revista Crítica de 
Ciências Sociais M

Propõe uma reflexão antropológica sobre  
as leis portuguesas de controle da imigração  

e concessão de nacionalidade.

0144-039X Slavery & Abolition F

Mostra como os migrantes preferem se mover quando 
puderam controlar a mobilidade e os obstáculos 

que enfrentam e revelam aspectos da experiência de 
escravização e emancipação que ainda não foram 
totalmente explorados na historiografia relevante.

1984-9036 Territórios e 
Fronteiras M O caso dos migrantes haitianos  

e os desafios às políticas públicas.

1984-9036 Territórios e 
Fronteiras F Estudo da migração feminina boliviana 

 para Corumbá – MS.

1984-9036 Territórios e 
Fronteiras M Discute os processos de imigração  

e emigração da Guiana.

Artigos B1 – Psicologia

1809-4422 Ambiente & 
Sociedade 3 M

Deslocamento populacional forçado por grandes 
barragens e resiliência socioecológica:  

O caso da usina hidrelétrica de Barra Grande.
1809-4449 Cadernos Pagu Migrações e o cuidado com o idoso.
1809-4449 Cadernos Pagu F Prostituição e imigração.

1809-4449 Cadernos Pagu 1 M e 2 F Tráfico de pessoas para fins de exploração  
do trabalho na cidade de São Paulo.

1809-4449 Cadernos Pagu M Direitos Humanos e gênero no cenário da migração  
e do tráfico internacional de pessoas.

1809-4449 Cadernos Pagu F Trabalho forçado, tráfico de pessoas e gênero:  
algumas reflexões.

1809-4449 Cadernos Pagu F Discursos de tráfico de mulheres dominicanas  
em Porto Rico.

1809-4449 Cadernos Pagu F Economias sexuais, amor e tráfico de pessoas.
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Artigos A2 – Ciência Política e Relações Internacionais

1130-2887 America Latina Hoy 2 M Gênero, ocupação e estruturas das casas de migração 
dominicana e equatoriana na Espanha e EUA.

1130-2887 America Latina Hoy M Mecanismos institucionais de representação de 
emigrantes na América Latina e Caribe.

1983-8239 Caderno CRH M Migração e emprego precário em dois contextos 
distintos: São Paulo e Toritama.

1981-3821 Brazilian Political 
Science Review M Políticas públicas e quadros de mídia: o debate sobre a 

migração no Brasil.

1983-8239 Caderno CRH M Desígnios da Lei de Terras: imigração, escravismo e 
propriedade fundiária no Brasil Império.

1809-4449 Cadernos Pagu F Migrações e o cuidado com o idoso.

1809-4449 Cadernos Pagu F Prostituição e imigração.

1809-4449 Cadernos Pagu 1 M 2 F Tráfico de pessoas para fins de exploração  
do trabalho na cidade de São Paulo.

1809-4449 Cadernos Pagu M Direitos Humanos e gênero no cenário da migração  
e do tráfico internacional de pessoas.

1809-4449 Cadernos Pagu F Trabalho forçado, tráfico de pessoas e gênero:  
algumas reflexões.

1809-4449 Cadernos Pagu F Discursos de tráfico de mulheres dominicanas  
em Porto Rico.

1809-4449 Cadernos Pagu F Economias sexuais, amor e tráfico de pessoas.

0121-5612 Colombia 
Internacional F

Políticas de dissidências e lutas de migrantes: uma 
abordagem das práticas emergentes de cidadania 

transfronteiriça.

0121-5612 Colombia 
Internacional M Migração e capital social.

0121-5612 Colombia 
Internacional F Migrações, Estado e uma política de  

direito humano à migração.

0121-5612 Colombia 
Internacional 2 F Assuntos políticos migrantes  

e o dilema da naturalização.

0121-5612 Colombia 
Internacional F Migrações sob o regime internacional  

de Direitos Humanos.

0121-5612 Contexto 
Internacional F

Trata-se da questão de como se constrói e compõe  
a imagem do Paraguai formada e veiculada  

no Brasil haja vista o fluxo migratório existente  
do Paraguai para o Brasil.

0121-5612 Contexto 
Internacional F A política do Brasil para as migrações internacionais.

1758-5899 Global Policy Journal 7 M e 2 F Medição e comparação de políticas de imigração,  
asilo e naturalização em países: desafios e soluções.

1758-5899 Global Policy Journal M Traz os Direitos Humanos ao Debate de Migração  
e Desenvolvimento.

1758-5899 Global Policy Journal F Delegam-se funções de controle de migração para atores 
privados.
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1758-5899 Global Policy Journal M Mudança de clima e migrações.

1758-5899 Global Policy Journal M Mudança de clima, migrações e biopolíticas de adaptação.

1360-0826 Global Society M
A Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos  

dos Trabalhadores Migrantes e a Gestão  
das Migrações Internacionais.

1520-3972 Journal of Cold  
War Studies M A sociedade internacional de refugiados.

1542-3166
Journal of 

Peacebuilding & 
Development

1 M e 1 F
Migração induzida por conflitos e crise dos refugiados: 

Perspectivas globais e locais da construção e do 
desenvolvimento da paz.

0102-6909 Revista Brasileira de 
Ciências Sociais 3 F Migrações e trabalho no Brasil: fatores  

étnico-nacionais e raciais.

Artigos A2 – Direito

1981-3821 Brazilian Political 
Science Review M O debate sobre a migração no Brasil.

0011-3921 Current Sociology M Transnacionalismo imigrante.

0011-3921 Current Sociology 2 M Migrando contra todas as probabilidades: migração 
laboral internacional de mulheres de Bangladesh.

0011-3921 Current Sociology F Migrações, migrantes e segurança humana.

2236-7284 Revista da Faculdade 
de Direito da UFPR M Desagarraimento e proteção dos migrantes na legislação 

internacional dos Direitos Humanos.

2236-7284 Revista da Faculdade 
de Direito da UFPR F

Comunidades econômicas na proteção aos Direitos 
Humanos: Desafios e perspectivas de uma agenda de 

Direitos Humanos na integração regional.

0034-835X
Revista de 
Informação 
Legislativa

M
Anteprojeto de Lei de Migrações e Promoção  

dos Direitos dos Migrantes no Brasil:  
o tratamento jurídico dos refugiados e apátridas.

0034-835X
Revista de 
Informação 
Legislativa

1 M e 1 F A proteção internacional dos migrantes ambientais.

1983-3342
Sur. Revista 

Internacional de 
Direitos Humanos

M
Controle migratório europeu em território africano: 
omissão do caráter extraterritorial das obrigações de 

Direitos Humanos.

1983-3342
Sur. Revista 

Internacional de 
Direitos Humanos

1 M e 1 F Acesso ao tratamento antirretroviral  
para populações migrantes no Sul Global.
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Artigos A2 – Sociologia

1369-183X Journal of Ethnic and 
Migration studies M Reflexões sobre estrutura e agência  

na Teoria da Migração.

1369-183X Journal of Ethnic and 
Migration studies M Estratégias familiares e migração transnacional: 

migrantes poloneses recentes em Londres.

0102-3098 Revista Brasileira de 
Estudos de População 1 M e 1 F Implicações territoriais e existenciais da migração.

0102-3098 Revista Brasileira de 
Estudos de População 2 F Migração de crise: a migração haitiana para o Brasil.

0102-3098 Revista Brasileira de 
Estudos de População 1 M e 2 F

A nova crise dos refugiados na Europa:  
o modelo de repulsão-atração revisitado  

e os desafios para as políticas migratórias.

1983-3121 Revista Brasileira de 
Política Internacional 2 F Direitos humanos e refúgio: uma análise sobre o 

momento pós-determinação do status de refugiado.

0950-0170 Work, employment 
and society F Migração, controles de imigração e a formação de 

trabalhadores precários.

0950-0170 Work, employment 
and society F O impacto da crise econômica na migração internacional: 

uma revisão.

1983-3121 Revista Brasileira de 
Política Internacional F

Questões ambientais e relações internacionais, uma nova 
(des)ordem global - o papel das Relações Internacionais 
na promoção de um sistema internacional concertado.

Artigos A2 – Serviço social

2176-9575 Argumentum 1 F 1M Fluxos migratórios, tráfico de mulheres  
e feminização da pobreza.

2176-9575 Argumentum 3 F Imigração, território e as políticas de Seguridade Social.

1471-2458 BMC Public Health 2 F Cuidados de saúde para migrantes: um desafio ético.

1471-2458 BMC Public Health 2 F Imigração e saúde: a (in) acessibilidade  
das mulheres imigrantes aos cuidados de saúde.

1552-678X Latin American 
Perspectives M Prostituição e tráfico de migrantes que operam  

entre a América Central, o México e EUA.

2178-2865 Revista de Políticas 
Públicas da UFMA M Resistência da migração camponesa ao capital.

2178-2865 Revista de Políticas 
Públicas da UFMA M A migração em áreas de reforma agrária no Maranhão.

1415-6946 Ser social F O tráfico de mulher, crianças e adolescentes  
para fim de exploração sexual comercial.
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Artigos A2 – Antropologia

1983-8239 Cadernos CRH M Migrações regionais, direito e integração  
na Comunidade Andina de Nações e no Mercosul.

1678-4464 Cadernos de saúde 
pública 2 M e 3 F Migração internacional, saúde e trabalho: uma análise 

sobre os haitianos em Mato Grosso, Brasil.

0907-5682 Childhood 
(Copenhagen) F Cuidados das crianças migrantes.

0907-5682 Childhood 
(Copenhagen) F Narrativas de imigrantes jovens sobre  

identificações coletivas e pertença.

1980-864X Estudos Ibero-
americanos F Refugiados de hoje e humanitarismo.

1980-864X Estudos Ibero-
americanos F Repensando a crise dos refugiados com Hannah Arendt.

0102-6445 Lua nova 2 F e 1 M Trabalho e imigração: uma comparação Brasil-Argentina.

0306-6150 Jounarl of peasant 
studies 1 Me 3 F Deslocados internos na China.

1607-050X Desacatos M Migrações em debate. Problemas políticos na era de 
regimes terroristas.

1980-8585
REMHU: Revista 
Interdisciplinar da 

Mobilidade Humana
F Migração e crime: a Lei 6.815, de 1980.

1980-8585 REMHU 1 F e 2 M A emigração recente no Semiárido Setentrional,  
políticas sociais e meio ambiente.

1980-8585 REMHU 2 F A questão migratória e as estratégias de convivência  
entre culturas diferentes em Portugal.

1980-8585 REMHU 1 M e 1 F Migração e crise: o retorno dos imigrantes  
brasileiros em Portugal.

1980-8585 REMHU F O refúgio no contexto das migrações: a integração dos 
refugiados e das refugiadas como solução duradoura.

1980-8585 REMHU 1 M e 3 F Identidade, migração e suas dimensões psicossociais.

1980-8585 REMHU F Família e inserção laboral de jovens migrantes na 
indústria de confecção.

1980-8585 REMHU F Rotatividade migratória: um novo olhar para as 
migrações internas no Brasil.

1980-8585 REMHU 2 M Algumas considerações sobre as consequências  
sociais e psicológicas do processo migratório.

0102-3098 Revista Brasileira de 
Estudos de População 2 F Crise de migração: migração haitiana no Brasil.

0102-3098 Revista Brasileira de 
Estudos de População 1 F e 2 M

A nova crise dos refugiados na Europa:  
o modelo de repulsão-atração revisitado  

e os desafios para as políticas migratórias.

0102-3098 Revista Brasileira de 
Estudos de População M A geodinâmica recente da migração haitiana nas 

Américas: refugiados ou migrantes econômicos?
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Artigos A2 – História

1980-5314 Cadernos de Pesquisa F Migração e trabalho na fronteira agrícola.

0104-8333 Cadernos Pagu 2 F 1 M Tráfico de Pessoas para fins deexploração  
do trabalho na cidade deSão Paulo.

0011-3921 Current Socioly M Migração forçada, tráfico de seres humanos  
e segurança humana.

1678-4634 Educação e Pesquisa 3 F Migração e educação: perspectivas socioculturais.

1654-4951 Ethics e global 
politics M Deslocamento e gratidão: responsável  

pela obrigação política dos refugiados.

0266-3554 GermanHistory M Sobre migrações forçadas: Realidades transnacionais e 
narrativas nacionais em pós-1945 (Oeste) Alemanha.

1531-426X Latin American 
Politics and Society M Imigrantes, trabalhadores convidados e questões políticas: 

Perspectivas sobre o transnacionalismo mexicano.

0034-7329 Revista Brasileira de 
Política Internacional F Redemocratização e direitos humanos:  

a política para refugiados no Brasil.

Artigos A2 – Psicologia

1806-9584 Revista Estudos 
Feminista F Tráfico internacional de pessoas para exploração sexual? 

Uma análise de processos-crime (1995-2012)

0033-3506 Public Health 3 M
Crianças migrantes na Europa: uma revisão  

sistemática das perspectivas das crianças  
sobre suas experiências de saúde.

Artigos A1 – Ciência Política e Relações Internacionais

0090-0036 American Public 
Health Association 3 M e 1 F Imigração e saúde mental: resultados diversos em 

populações asiáticas, negras e latinas.

0090-0036 American Public 
Health Association 1 M e 1 F Encarceirização como migração forçada: efeitos sobre 

resultados selecionados de saúde comunitária.

0090-0036 American Public 
Health Association 4 M Fatores relacionados à imigração e distúrbios mentais 

entre os asiáticos americanos.

0090-0036 American Public 
Health Association 5 M e 1 F Imigração e comportamento suicida entre  

mexicanos e mexico-americanos.

1980-5314
Cadernos de pesquisa 

(Fundação Carlos 
Chagas)

F Migrantes do Haiti: um estudo sobre a inserção das 
crianças nas instituições escolares de SINOP MT.

0309-8168 Capital & Class F
Trabalhadores precários e migrantes em luta:  
São necessárias novas formas de sindicalismo  

na Grã-Bretanha pós-Brexit?

1362-1025 Citizenship Studies M Imigração e identidade da cidadania:  
o paradoxo do universalismo.

1362-1025 Citizenship Studies 2 M
Gerenciamento de migração em benefício de quem? 

Interrogando o trabalho da Organização  
Internacional para as Migrações.
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1362-1025 Citizenship Studies M Estados africanos, migração global e transformações  
na política de cidadania.

0010-4159 Comparative politics M A política comparada da imigração.

1946-0171 Critical Policy 
Studies M

Política de imigração na Nova Zelândia:  
narrativas divergentes, pressupostos compartilhados  

e identidade nacional.

1075-2846 Global governance M Migração de sobrevivência: um novo quadro de proteção.

1521-9488 International Studies 
Reviews F Refugiados como armas do fraco.

1521-9488 International Studies 
Reviews F Refugiados e responsabilidade do Estado.

0140-6736 The Lancet 1 F e 1 M
A crise da migração em saúde: o papel de quatro  

países da Organização de Cooperação Econômica  
e Desenvolvimento.

0140-6736 The Lancet 2 F Forjando soluções para a migração  
de profissionais de saúde.

0922-1565 Leiden Journal of 
International Law M

Non- refoulement e Jurisdição Extraterritorial:  
Controles de Soberania e Migração do Estado  

no Mar no Contexto Europeu.

0922-1565 Leiden Journal of 
International Law M

Proteção legal como competição de jurisdição:  
O caso de proteção de refugiados por direito  

no passado e no presente.

0922-1565 Leiden Journal of 
International Law F

A erosão normativa da proteção internacional  
de refugiados através da prática do  
Conselho de Segurança da ONU.

1537-5927 Perspectives on 
politics 1 F e 1 M Armas de migração em massa:  

deslocamento forçado, coação e política externa.

1980-5519 Revista Brasileira de 
Estudos de População M Redes de imigração e hospedagem:  

o caso dos haitianos no Brasil.

0034-7329 Revista Brasileira de 
Política Internacional F

Sugere um modelo comunicativo de sociedade  
em rede para aperfeiçoar os procedimentos  

para determinar o status de refugiado.

1757-7799 Wiley online Library M Mudança climática, migração e crise do humanismo.

1757-7799 Wiley online Library F Vinculando mudanças climáticas,  
degradação ambiental e migração.

1757-7799 Wiley online Library 2 F Migração no contexto da vulnerabilidade  
e adaptação às mudanças climáticas.

Artigos A1 – Direito

1550-3585
Annual Review 

of Law and Social 
Science

F Tráfico humano e nova escravidão.

1550-3585
Annual Review 

of Law and Social 
Science

2 F Imigração, crime e vitimização: Retórica e realidade.
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1870-4654
Anuário Mexicano 

de Derecho 
Internacional

F O tráfico de trabalho nas Américas em contexto: um 
olhar para o Programa de Trabalhadores Inovadores.

1809-4449 Cadernos Pagu F Economias sexuais, amor e tráfico de pessoas.

1809-4449 Cadernos Pagu F Discursos de tráfico de mulheres  
dominicanas em Porto Rico.

1809-4449 Cadernos Pagu F Trabalho forçado, tráfico de pessoas e gênero:  
algumas reflexões.

2317-7721 Revista do Direito  
da Cidade M A nova lei de migração no Brasil: avanços e 

melhorias no campo dos direitos humanos.

2317-7721 Revista do Direito  
da Cidade 2 M

Imigração e participação política de estrangeiros: 
uma análise da formulação da política municipal  

de São Paulo para imigrantes.

2317-7721 Revista do Direito  
da Cidade F A exclusão do imigrante do processo  

de determinação de seus direitos.

1516-610 Direito, Estado  
e Sociedade M Motivos da imigração haitiana no Brasil  

e proposta de integração.

1516-610 Direito, Estado  
e Sociedade 2 F Direitos Humanos, migração, refúgio.  

Saudade e hospitalidade.

1516-610 Direito, Estado  
e Sociedade M Os refugiados primordiais: tradições religiosas, migração 

forçada global e relações entre o estado e a sociedade.

2236-997X
Revista de Direito 

Internacional 
(UNICEUB)

M O tratamento do apátrida na nova lei de migração:  
entre avanços e retrocessos.

2236-997X
Revista de Direito 

Internacional 
(UNICEUB)

1 F e 1 M Refugiados ambientais e tutela jurídica internacional.

2236-997X
Revista de Direito 

Internacional 
(UNICEUB)

1 F e 1 M O caráter humanista da nova lei de migrações: avanços  
da Lei n. 13.445/2017 e os desafios da regulamentação.

0103-3506 Revista Jurídica 2 F e 1 M
Proteção internacional dos refugiados ambientais 

fundamentada nos mecanismos de proteção  
do Direito Internacional do refugiado.

0103-3506 Revista Jurídica 3 F A política imigratória seletiva e a tutela jurídica  
dos trabalhadores imigrantes no Brasil.

0103-3506 Revista Jurídica 2 F Imigrantes que cumprem pena privativa  
de liberdade no Brasil.

Artigos A1 – Sociologia
1809-4449 Cadernos Pagu F Violências e afetos: intercâmbios sexuais e econômicos  

na (recente) produção antropológica realizada no Brasil.

0185-4186 Estúdios  
Sociológicos

F
Notas sobre uma investigação sobre práticas e 

experiências de reintegração social de migrantes 
retornados para espaços urbanos.

2182-2891 Etnográfica F
Pretende-se mostrar que existe uma significativa 

divergência entre o que está salvaguardado nas leis que 
protegem os direitos de cidadania dos refugiados e a vida 

cotidiana deste “grupo” social.

1552-678X Latin American 
Perspectives F Posicionamento social e desigualdades dos migrantes:  

as interseções de capital, locais e aspirações.
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Artigos A1 – Serviço social

1678-4464 Caderno de saúde 
pública 3 F 2 M Migração internacional, saúde e trabalho: uma análise 

sobre os haitianos em Mato Grosso, Brasil.

1661-8564 International journal 
of public health 2 M e 1 F

Migração e sintomas depressivos nas áreas de  
envio de migrantes: resultados da pesquisa sobre 

migração interna e saúde na China.

0140-6736 The Lancet 2 M e 1 F Migração internacional e saúde na China.

Artigos A1 – Antropologia

1806-9592 Estudos avançados 1 F e 1 M Impactos da migração e remessas monetárias  
e não monetárias na Guiana.

Artigos A1 – História
0955-7571 Cambridge Review of 

International Affairs M Política da UE sobre migração laboral:  
inclusão versus admissão.

0955-7571 Cambridge Review of 
International Affairs M Migração temporária e circular na construção  

da governança europeia de migração.

0955-7571 Cambridge Review of 
International Affairs M Migração forçada na formação da Iugoslávia.

0955-7571 Cambridge Review of 
International Affairs M

Enquadrar o assunto de forma diferente: a dinâmica 
política da formulação de políticas de migração 

trabalhista da União Europeia.

0955-7571 Cambridge Review of 
International Affairs F Integração do gênero na proteção dos refugiados.

0104-8333 Cadernos Pagu 2 F e 1 M Tráfico de Pessoas para fins deexploração  
do trabalho na cidade deSão Paulo.

1980-5314 Cadernos de Pesquisa F Migração e trabalho na fronteira agrícola.

1654-4951 Ethics e global 
politics M Deslocamento e gratidão: responsável pela  

obrigação política dos refugiados.

Artigos A1 – Psicologia

0749-3797 American Journal of 
Preventive Medicine F

Estresse de imigração, exposição a experiências  
de vida traumáticas e problema de beber entre  

latinos imigrantes de primeira geração.

0145-2134 Child Abuse & 
Neglect 4 F 2 M

As dificuldades de saúde mental e física  
de crianças mantidas dentro de um centro  

britânico de detenção de imigração.

1982-0275 Estudos de Psicologia 4 F Mulheres imigrantes em Portugal:  
uma análise de gênero.




