Realização

O IV Seminário Trabalho e Gênero ‐ protagonismo,
ativismo e questões de gênero revisitadas é a continuação da
sequência bienal de eventos que vêm sendo realizados pelo
Núcleo de Estudos sobre o Trabalho (NEST) da Faculdade
de Ciências Sociais na Universidade Federal de Goiás (UFG)
desde 2006. O objetivo é reunir estudantes de graduação e
pós‐graduação, pesquisadores/as e docentes nas áreas
temáticas de trabalho e gênero, ativistas e gestores/as de
políticas sociais e demais interessados/as.
A edição de 2012 será realizada em parceria com a
Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e a Universi‐
dade Estadual de Campinas (Unicamp) na forma de
seminário internacional a partir de três eixos articulados ao
tema central, destacando sua dimensão política: o
protagonismo das mulheres na sociedade atual, o ativismo
político das mulheres nos movimentos sociais, sindical,
estudantil, e, finalmente, questões de gênero revisitadas,
debate contemporâneo em torno de novas e velhas
questões que os estudos de gênero mobilizam.

zutto.com.br

Apresentação

IV Seminário

Trabalho e Gênero
protagonismo, ativismo, questões
de gênero revisitadas

Apoio

O seminário visa aprofundar as discussões e a
pesquisa sobre o protagonismo e as conquistas das
mulheres nos movimentos sociais, mas também sobre as
formas de dominação existentes nas relações de trabalho e
as hierarquias que marcam a experiência das mulheres nos
espaços sociais. Pretende ainda pensar os efeitos da
dinâmica do trabalho e do protagonismo/ativismo sobre os
modos de vida das mulheres numa sociedade ainda tida
como “patriarcal”.
No desenvolvimento das análises sobre o entre‐
laçamento entre gênero e classe, outras formas de
exclusão e discriminação serão introduzidas no debate,
oferecendo uma perspectiva ampliada de como a
articulação de marcadores sociais da diferença, pensados
em conjunto, exacerbam a desigualdade. Faz parte dos
interesses deste seminário apresentar enfoques nesta
direção. Assim, ampliamos o político, este espaço no qual a
ciência pode e deve ser ressignificada.

26 a 28 de setembro de 2012
Universidade Federal de Goiás

Informações e Inscrições
www.cienciassociais.ufg.br/strabalhoegenero

Prazos

Sessões Temáticas

Taxa de Inscrição
Alunos de graduação

R$ 20,00

(com ou sem apresentação de trabalho)

Alunos de pós‐graduação

R$ 40,00

(com ou sem apresentação de trabalho)

Docentes e outros profissionais interessados R$ 80,00
(com ou sem apresentação de trabalho)
A taxa de inscrição deve ser paga por meio de depósito identificado na conta
Banco do Brasil Agência: 086‐8 | Conta corrente: 17.538‐2
Envie o comprovante para: ivseminariotg@gmail.com

Inscrições para o evento

até 26/set/12

Envio de resumos expandidos

até 01/jul/12

Notificação do aceite dos trabalhos

até 12/jul/12

Envio de trabalhos completos

até 30/ago/12

Inscrição de livros para lançamento

até 15/set/12

Visite o sítio do evento:
www.cienciassociais.ufg.br/strabalhoegenero
ou envie uma mensagem para
ivseminariotg@gmail.com
Coordenação do evento:
Eliane Gonçalves
Maria Lúcia Vannuchi
Patrícia Vieira Trópia
Tania Ludmila Dias Tosta

Programação

26/09

Inscrições, recepção e acomodação: 26/09 das 8 às 10h | Minicursos: diariamente das 17h30 às 19h
Lançamento de livros: diariamente das 11h30 às 12h30 | Confraternização: 27/09 às 19h | Encerramento: 28/09 às 19h

28/09 27/09

St1 ‐ Gênero, economia solidária e políticas de
emprego e renda Coord.: Angela Araújo (Unicamp) e
Jaqueline Oliveira Vilasboas
St2‐ Gênero, Empreendedorismo e Trocas Econômicas
Coord.: Marina de Souza Sartore (FCS/UFG) e Elaine da
Silveira Leite (FCS/UFPEL)
St3 ‐ Imagens e representações sociais de gênero
e de trabalho Coord.: Maria Lúcia Vannuchi (INCIS/UFU)
e Eliane Schmaltz Ferreira (INCIS/UFU)
St4 ‐ Memória, Gênero, Trabalho Coord.: Cintya Maria
Costa Rodrigues (PPGAS/UFG) e Telma Ferreira
Nascimento (PPGS/UFG)
St5 ‐ Trabalhadoras e militantes: quando as mulheres
vão à luta nos espaços sociais Coord.: Patrícia Vieira
Trópia (INCIS/UFU) e Magda Neves (PUC‐Minas)
St6 ‐ Trabalho e gênero em serviços: das formas
atípicas ao profissionalismo Coord.: Jordão Horta
Nunes (FCS‐UFG)
St7 ‐ Gênero, reestruturação e precarização das
relações de trabalho Coord.: Cleito Pereira
dos Santos (FCS/UFG) e Tania Tosta (FCS/UFG)
St8 ‐ Trabalho, gênero e políticas educacionais
Coord.: Revalino Antonio de Freitas (FCS/UFG)
e Lucinéia Scremin Martins (FCS/UFG)

Informações e Inscrições

Mesas Redondas

Sessões Temáticas (14‐17h)

10h – Trabalho e Gênero: perspectivas internacionais
Helena Hirata (CNRS/França)
Maria Luisa Tarres (COLMEX)
Coordenação: Márcia Leite (Unicamp)
19h – Conquista e consolidação de espaços sociais:
o protagonismo das mulheres
Laís Abramo (OIT)
Maria Aparecida Abreu (UFRJ)
Coordenação: Patrícia Vieira Tropia (UFU)

St1 ‐ Gênero, economia solidária e políticas
de emprego e renda
St2 ‐ Gênero, Empreendedorismo
e Trocas Econômicas

9h – Por quais causas nos mobilizamos?
Ativismo e sindicalismo nos espaços sociais
Francisco Zapata (COLMEX)
Renata Gonçalves (UNIFESP)
Coordenação: Ângela Araújo (Unicamp)

St3 ‐ Imagens e representações sociais de gênero
e de trabalho
St4 ‐ Memória, Gênero, Trabalho
St5 ‐ Trabalhadoras e militantes: quando
as mulheres vão à luta nos espaços sociais

9h – Questões de gênero revisitadas
Cecília Sardenberg (NEIM/UFBA)
Lucila Scavone (UNESP)
Coordenação: Telma Ferreira Nascimento (UFG)

St6 ‐ Trabalho e gênero em serviços:
das formas atípicas ao profissionalismo
St7 ‐ Gênero, reestruturação e precarização
das relações de trabalho
St8 ‐ Trabalho, gênero e políticas educacionais

