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Resumo:

Nos últimos anos, o número de pessoas que passaram a viver no Brasil em busca de melhores condições
de vida aumentou significativamente. Atualmente, o Brasil abriga 1.847.274 migrantes internacionais
regulares, dentre eles refugiados (Polícia Federal, 2015). Muitos são os motivos pelos quais indivíduos
deixam seu país de origem para integrar um novo país, e, durante essa transição e até que se adaptem,
migrantes e refugiados enfrentam uma série de obstáculos para o acesso a direitos e serviços, sendo estes
obstáculos ligados principalmente ao idioma, a documentação e a falta de informação. Considerando as
dificuldades apresentadas por esses grupos sociais, aliadas a grande carência de sistemas que facilitem o
acesso à informação a migrantes e refugiados, este projeto de pesquisa busca atender as demandas citadas
por meio da criação de uma plataforma colaborativa denominada Comigr. Dessa forma, a ferramenta
proporciona um espaço de acesso à diversas informações, tais como vagas de trabalho e/ou emprego,
cursos profissionalizantes e de língua portuguesa, eventos relacionados aos grupos sociais envolvidos e
visualização de locais de interesse. Para tanto, foram realizadas leituras de artigos e pesquisas relacionadas
ao tema, leitura e análise de documentos oficiais, bem como trabalhos de campo em instituições
especializadas na Região Metropolitana de Porto Alegre, utilizando-se de entrevistas semiestruturadas.
Com o aprofundamento do tema, foi possível levantar requisitos fidedignos e mais relevantes ao público
alvo. O desenvolvimento da plataforma faz uso dos frameworks AngularJS e Meteor, permitindo que a
aplicação seja construída tendo JavaScript como a única linguagem de programação. Também são
adotados conceitos de metodologias ágeis de desenvolvimento, APIs e bibliotecas terceiras, tais como
Google Maps JavaScript API, Facebook Graph API e Angular Material. Os resultados parciais do projeto
em desenvolvimento apontam as deficiências de aplicações existentes e relacionadas ao tema. Portanto, a
plataforma Comigr possibilita a qualificação da oferta de aplicações que se propõem a auxiliar na
integração de migrantes e refugiados na sociedade brasileira. Palavras-chave: Plataforma Colaborativa.
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