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RESUMO: Rádio Migra: construção de uma rádio migrante articula-se ao projeto “Cartograﬁas
migrantes: jornadas, territórios e identidades de migrantes e refugiados em Pernambuco” e objetiva
produzir podcasts a serem veiculados na rádio Rádio Universitária Paulo Freire que aprofundem o
conhecimento e a visibilidade das comunidades de migrantes e refugiados residentes em Pernambuco.
A equipe é interdisciplinar e agrega professores e alunos dos cursos de Comunicação Social e da
Geograﬁa, aberto à inclusão de alunos de diferentes cursos da UFPE, juntamente com técnicos dos
laboratórios LIS. A dimensão prospectiva deste projeto tem como ponto de partida as metodologias
assumidas pelo projeto “Cartograﬁas migrantes”. A equipe de ambos projetos é composta pelos
integrantes do grupo de pesquisa 'Migra' e atua em parceria na coleta de material a ser trabalhado e
produzido no âmbito da rádio. A intenção é que a interação entre migrantes, refugiados, especialistas
com alunos e professores, seja capaz de fomentar material para a produção de Podcasts, com
conteúdos diversos como entrevistas, debates e radio documentários. O local de realização é no
Laboratório LIS, do CAC e na Rádio Paulo Freire. O objetivo do projeto é ampliar o conhecimento da
presença de migrantes residentes em Pernambuco na promoção de um conjunto articulado de ações
multidisciplinares visando garantir direitos humanos e justiça social. O projeto articula ensino,
pesquisa e extensão vinculado ao papel social da Comunicação e sua vocação de dar visibilidade e de
inclusão de uma temática nova e relevante que são as migrações e o refúgio no estado de Pernambuco.

