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APRESENTAÇÃO
O presente documento reúne Grupos de Pesquisa registrados no CNPq e noutros espaços
de inscrição oficiais brasileiros numa única listagem como produto do trabalho de coleta de
informações existentes em fontes secundárias.
A motivação para sua produção vem sendo acalentada já há algum tempo pelos que fazem a
Associação Brasileira de Estudos do Trabalho no sentido de constituir uma REDE ABET DE
PESQUISA SOBRE O MUNDO DO TRABALHO.
Em geral, grupos de pesquisas são criados por lideranças acadêmicas, e por pesquisadores
em todos os estados do país, mas permanecem isolados territorialmente, e em suas atividades
e, ou produção científica. Os únicos momentos de intercâmbio acontecem nos eventos organizados pelas universidades de pertencimento, grupos de pesquisa, e associações de estudos
e pesquisas por área temática, como é o caso da ABET.
Nesses encontros trabalhos, experiências e resultados de pesquisa são socializados e um intercâmbio maior fica por conta de iniciativas individuais. Além do que não se conhecem plenamente, nem conhecem toda a produção dos grupos de pesquisas sobre a mesma temática
ou temática próxima, nos vários estados da federação.
Pensamos de preencher um espaço ainda insuficiente de intercâmbio, e queremos mais: provocar, aproximar, socializar, ampliar e produzir coletivamente criando uma estratégia online
e presencial nos encontros de interação com todos os grupos de pesquisa e pesquisadores em
torno da temática Mundo do Trabalho.
A ABET vem avançando no sentido de seguir orientação não só dos órgãos de fomento mas
também orientação própria, institucional, no sentido de divulgar, socializar, aproximar os
diferentes grupos de pesquisa sobre o mundo do trabalho, e lançar com esse documento-catálogo o desafio de mobilizar as lideranças no sentido de se engajarem para construir a
Rede ABET de Grupos de Pesquisas Sobre o Mundo do Trabalho.
O desafio está lançado! O engajamento é voluntário e a proposta será articulada e, ou construída no próximo encontro nacional da ABET, em 2011. Aguardamos você com um espaço
garantido na Programação do evento de 2011. Acompanhem a convocação no site da nossa
ABET.
Ana Cristina Brito Arcoverde
Membro da Diretoria ABET 2009-2011

NOTAS EXPLICATIVAS
Para a formação da REDE ABET de grupos de pesquisa sobre o mundo do trabalho foi necessário mapear todos os grupos de pesquisa registrados em órgãos oficiais de pesquisa com
certificado de autenticidade.
A preparação deste catálogo, produto e construção da base de formação de uma REDE ABET
de grupos de pesquisa, foi obra minuciosa de Ana Cristina Brito Arcoverde e de Leonidas
Leal da Silva, componente da diretoria da ABET gestão 2009-2011, líder e membro do grupo
ARCUS/UFPE – Ações em Rede Coordenadas no Universo Social, e desenvolveu-se no período de janeiro a julho de 2010.
Para a sua constituição foram utilizadas fontes secundárias de informação, a saber: o banco
de dados dos grupos de pesquisa do CNPq, do qual foram identificados, nas 33 páginas consultadas, 1.644 grupos de pesquisa com certificado de registro.
A busca foi realizada junto a todos os grupos de pesquisa registrados no site do CNPq tomando e aplicando como indicadores as seguintes palavras chave – trabalho, mercado de trabalho
e relações de trabalho. Foram encontrados 1.644 grupos de pesquisa relacionados à palavra-chave Trabalho, 194 a palavra-chave mercado de trabalho e 318 à palavra-chave relações de
trabalho.
Para afinar o levantamento inicial foi realizada leitura minuciosa de cada grupo de pesquisa
pelo título/nome de registro, resumo, linhas de pesquisa, repercussões dos trabalhos do grupo e excluídos os grupos de pesquisa repetidos e aqueles desatualizados.
Verificamos ainda que muitos grupos de pesquisa nada tinham a ver com as palavras-chave
declaradas. Ora tratavam de análise de comportamento, por exemplo, ora realizavam estudos
e pesquisas sobre cognição social, ou mesmo sobre representações sociais específicas. Como
um dos parâmetros para formação da REDE ABET era a vinculação dos grupos de pesquisa
ao Mundo do Trabalho muitos deles foram considerados desvinculados do perfil da ABET e,
portanto, foram excluídos do presente Catálogo.
Finalmente, o presente Catálogo, estratégia provocadora da formação da REDE ABET de
Pesquisa sobre o Mundo do Trabalho, contém 103 grupos de pesquisa, organizados da seguinte forma: nome do grupo, líder, área predominante, instituição, departamento, endereço
completo, e repercussão dos trabalhos do grupo.
Esperamos que seja um passo inicial para aproximar todos aqueles que estudam e pesquisam
sobre o Mundo do trabalho.
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DE ESTUDOS E PESQUISAS
SOBRE O MUNDO DO TRABALHO

AMAZONAS
Grupos de Estudos e Pesquisas Contemporâneas sobre Processos
de Trabalho e Serviço Social na Amazônia
Líder(es) do grupo: Márcia Perales Mendes Silva; Kátia de Araújo Lima Vallina
Área predominante: Ciências Humanas; Sociologia
Instituição: Universidade Federal do Amazonas (UFAM)
Unidade: Departamento de Serviço Social
Endereço
Avenida Gal. Rodrigo Otávio Jordão Ramos, 3000. ICHL
Aleixo, Manaus - AM | CEP: 69077-000
Telefone: (92) 3647.4444 | Fax: (92) 3647.4445
Site: Informação não disponibilizada.

Repercussões dos trabalhos do grupo
Levando-se em consideração que a intensificação dos processos de mundialização vem expressando transformações, tanto no âmbito da produção como nas dimensões sócio-institucionais, envolvendo países de vários continentes do mundo e atingindo, conseqüentemente,
milhões de seres humanos, compreende-se que os investimentos em projetos de pesquisas
que busquem desvelar um conjunto de acontecimentos, datados em espaço e tempo reais, podem/devem apresentar resultados cujas repercussões devem atingir um patamar de respostas e/ou sinalizações que extrapolem os relatórios de pesquisas e, efetivamente, contribuam
com ações em direção de propostas relativas à vida com dignidade para todos. O Grupo de
Estudos e Pesquisas Contemporâneas sobre Processos de Trabalho e Serviço Social compreende que os frutos de seus estudos e pesquisas deverão permitir que um conjunto amplo de
estudiosos, gestores e trabalhadores disponham de informações e análises, rigorosamente
elaboradas, para que, ao compreender as complexidades das alterações em curso, possam
construir estratégias que envolvam as possibilidades de maior capacitação profissional, análise de políticas setoriais pautados em fontes consistentes e delineamento de trajetórias que
propiciem uma busca incansável em direção ao cumprimento de direitos sociais e trabalhistas. O material a ser produzido deverá estar ao alcance de um amplo público para que os
resultados das pesquisas sejam, de fato, socializados e possam, assim, contribuir para que
novos conhecimentos, acerca dos comportamentos sociais e trabalhistas das empresas, das
transformações no mundo do trabalho, das diversas formas de organizações políticas e da
operacionalização das políticas setoriais, expressem caracteres propositivos que fortaleçam a
emergência de relações de trabalho e de vida mais justas.
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BAHIA
Núcleo de Estudos do Trabalho
Líder(es) do grupo: Ângela Maria Carvalho Borges
Área predominante: Ciências Sociais Aplicadas; Economia
Instituição: Universidade Católica do Salvador (UCSAL)
Órgão: Superintendência de Pesquisa e Pós-Graduação
Unidade: Mestrado em Políticas Sociais e Cidadania
Endereço
Avenida Cardeal da Silva, 205
Federação, Salvador - BA | CEP: 40220140
Telefone: (71) 3324.7685 | Fax: (71) 3334.2238
Site: http://www.ucsal.br

Repercussões dos trabalhos do grupo
Os trabalhos do grupo têm tido boa repercussão em termos de produção, de formação de
recursos humanos e de inserção social. No período 2006-2008 os seus pesquisadores publicaram diversos artigos em periódicos científicos, capítulos de livro, organizaram coletâneas
ou dossiês, publicaram livros e apresentaram trabalhos em encontros científicos nacionais e
internacionais com publicação em Anais. A produção discente também tem sido valorizada,
especialmente através da apresentação de trabalhos em eventos científicos, em Seminários de
Iniciação Científica e da publicação de artigos em periódicos. A contribuição do NET para
a formação de novos pesquisadores aparece na incorporação, neste período, de cerca de 20
alunos de iniciação científica, com bolsa da FAPESB, CNPq ou UCSAL, de 08 alunos de pós-graduação (mestrados acadêmicos) e na conclusão de três dissertações de mestrado e uma
de doutorado. No período, dez alunos concluíram a iniciação científica. Os pesquisadores
do NET, conjuntamente, apresentaram ainda três mesas de pesquisa na SEMOC/UCSAL No
campo metodológico, os procedimentos da pesquisa Empreendimentos solidários na RMS
e Litoral Norte da Bahia contribuíram para a elaboração do Termo de Referência e da metodologia do Mapeamento Nacional em Economia Solidária, promovido pela SENAES/MTE.
O projeto “Estratégias de formação e sustentabilidade dos empreendimentos da economia
popular solidária”, objetivando a implantação da Incubadora Tecnológica de Cooperativas
Populares foi aprovado pelo Comitê Gestor do PRONINC. O curso de extensão em “Viabilidade econômica e gestão democrática de empreendimentos associativos”, realizado em parceria com a CAPINA, tem um alcance nacional, capacitando 250 técnicos de 18 estados do
país e estimulando a construção de um conhecimento novo voltado para a sustentabilidade
dos empreendimentos da economia popular solidária. As atividades do grupo estão sendo
divulgadas na sua página da Internet www.ucsal.br, no link Pesquisa.
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Núcleo de Estudos Sobre Agricultura Familiar
e Desenvolvimento Rural
Líder(es) do grupo: Amilcar Baiardi; Clóvis Roberto Zimmermann
Área predominante: Ciências Sociais Aplicadas; Economia
Instituição: Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB)
Endereço
Centro de Artes, Humanidades e Letras
Campus Universitário, Cachoeira - BA | CEP: 44380-000
Telefone: (75) 3425.1038
Site: http://www.ufrb.edu.br

Repercussões dos trabalhos do grupo
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BAHIA

O trabalho do Grupo tem permitido estreitar a parceria da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia com o Centro Nacional de Pesquisa em Mandioca e Fruticultura da a EMBRAPA, revelando ser este um dos principais meios de atingir a massa crítica necessária para o
desenvolvimento da pesquisa ligada ao agronegócio regional. Além disso, o Grupo tem desenvolvido trabalhos de pesquisa na área de agricultura familiar, buscando avaliar a eficiência
e a competitividade dos pequenos produtores rurais e a viabilidade sócio-econômica dos
projetos de assentamento da reforma agrária. Especificamente, está se trabalhado na busca de
sistemas de agricultura sustentável, procurando reduzir o emprego de agrotóxicos, conforme
as preferências dos consumidores.

Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Trabalho,
Política e Sociedade (NETPS)
Líder(es) do grupo: Marcos Antonio Tavares Soares; Cristiano Lima Ferraz
Área predominante: Ciências Humanas; Sociologia
Instituição: Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB)
Órgão: DCSA, DH e DFCH
Unidade: Vitória da Conquista
Endereço
Estrada do Bem Querer, Km 04
Zona Rural, Vitória da Conquista - BA | CEP: 45083-900
Telefone: (77) 3424.8666
Site: http://www.uesb.br

Repercussões dos trabalhos do grupo

BAHIA

O NETPS reúne pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento que investigam as formas
contemporâneas de manifestação das relações sociais de produção, o processo de construção
e desconstrução dos espaços, as formas de organização e ação coletiva dos trabalhadores, a
relação entre trabalho, economia, educação e as políticas públicas de geração de emprego,
ocupação e renda. Para entrar no grupo como pesquisador, o candidato deve submeter uma
proposta de pesquisa (pré-projeto) ao grupo que dará seu parecer sobre a proposta, podendo a mesma ser aceita ou recusada. O pesquisador pode ser de outras instituições de ensino
superior e pesquisa. Nesse caso, o pesquisador passa a integrar o grupo de pesquisa como
pesquisador externo e não tem vínculo com a instituição que abriga o Grupo de Pesquisa NETPS. Cabe ao líder vincular ao grupo o pretendente, caso aprovado; também caberá ao líder
desvincular o pesquisador que efetivamente não venha participando das atividades do grupo
(reuniões presenciais ou via online, discussões e produção de textos, entre outras atividades).
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Trabalho, Trabalhadores e Reprodução Social
Líder(es) do grupo: Maria da Graça Druck de Faria; Iracema Brandão Guimarães
Área predominante: Ciências Humanas; Sociologia
Instituição: Universidade Federal da Bahia (UFBA)
Órgão: Centro de Recursos Humanos
Unidade: Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais
Endereço
Estrada de São Lázaro, 197
Federação, Salvador - BA | CEP: 40223-360
Telefone: (71) 3283.5871 | Fax: (71) 3283.5852
Site: http://www.crh.ufba.br

Repercussões dos trabalhos do grupo

15

BAHIA

O Grupo de Pesquisa “Trabalho, Trabalhadores e Reprodução Social” reúne um conjunto de
pesquisadores das áreas de Ciências Sociais, com especialização em Sociologia do Trabalho,
Economia do Trabalho e História, tendo uma longa trajetória de pesquisa, uma produção
científica e inserção acadêmica regional e nacional. Os docentes-pesquisadores, mestrandos,
doutorandos e alunos de graduação e iniciação científica vêm desenvolvendo seus projetos
de pesquisa na área temática definida pelo Grupo e têm construído um espaço coletivo de
discussão teórica e metodológica com o acompanhamento do desenvolvimento das respectivas pesquisas. No âmbito da Universidade Federal da Bahia e na área de Ciências Humanas,
este é o único Grupo que tem uma articulação interinstitucional e desenvolve cooperações
e parcerias em atividades de pesquisa e extensão. O Grupo está vinculado a duas Linhas de
Pesquisa - Trabalho, Subjetividade e Condições de Vida no Programa de Pós Graduação em
Ciências Sociais e Trabalho, Saúde e Meio-Ambiente no Centro de Recursos Humanos. Vários de seus integrantes têm desenvolvido parcerias e colaborações com grupos, centros, sindicatos, empresas, organizações não-governamentais, órgãos estaduais e nacionais e instituições acadêmicas internacionais, o que tem permitido uma visibilidade maior dos trabalhos
produzidos pelos membros da equipe em nível regional e nacional. O público alvo do Grupo
tem sido preferencialmente os alunos de pós-graduação, os professores e pesquisadores e
alunos de graduação envolvidos com a pesquisa, vinculados à UFBA e outras universidades
da região. Além disso, realizam trabalhos conjuntos e cooperações com outros pesquisadores
de universidades como Unicamp, USP, UFPE, UFPB, UFRGS, UERJ e outras. Cooperações
internacionais têm sido desenvolvidas com: Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais
(CLACSO) CRESP/INSERM/PARIS XIII/França; GTM/IRESCO/CNRS - França.

CEARÁ
Cidade, Trabalho e Poder
Líder(es) do grupo: Carlos Augusto Pereira dos Santos
Área predominante: Ciências Humanas; História
Instituição: Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA-CE)
Órgão: Centro de Ciências Humanas
Unidade: Curso de História
Endereço
Avenida John Sanford, 1845
Junco, Sobral - CE | CEP: 62030-975
Telefone: (88) 3677.7858 | Fax: (88) 3677.7858
Site: Informação não disponibilizada.

Repercussões dos trabalhos do grupo
As repercussões do Grupo de Pesquisa “Cidade, Trabalho e Poder” serão basicamente àquelas que advirão do resultado das pesquisas que se inserem em suas linhas de pesquisa, especificamente “História e Trabalho”, e “Espaço Urbano e Religião”. Desta forma, procurando
recuperar questões e reflexões que apontam para a reflexão de pontos atinentes a estas áreas,
o Curso de História da UVA, onde se basearão as pesquisas, pretende dar sua contribuição
para a compreensão da região onde atua, isto é, o semi-árido cearense. Para o exercício desta
atividade, os pesquisadores e bolsistas, priorizarão o levantamento e tratamento de várias
fontes ainda inéditas, no sentido de se construir um banco de dados sobre a região suprindo
as necessidades de estudantes e ampliando o acervo documental do NEDHIR - Núcleo de
Estudos e Documentação de História Regional.
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Grupo de Estudos sobre Trabalho e
Transformações Capitalistas (GET)
Líder(es) do grupo: Lea Carvalho Rodrigues; Maria Neyára de Oliveira Araújo
Área predominante: Ciências Humanas; Sociologia
Instituição: Universidade Federal do Ceará (UFCE)
Órgão: Centro de Humanidades
Unidade: Departamento de Ciências Sociais e Filosofia
Endereço
Avenida da Universidade, 2995 - 2º Andar
Benfica, Fortaleza - CE | CEP: 60020-180
Telefone: (85) 3366.7421 | Fax: (85) 3366.7422
Site: Informação não disponibilizada.

Repercussões dos trabalhos do grupo
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CEARÁ

O grupo vincula-se à linha de pesquisa “Processos de Trabalho, Estado e Transformações
Capitalistas” do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFC. Tem como objetivo
agregar estudiosos sobre as dinâmicas do capitalismo contemporâneo. Sob a coordenação
das Profªs Lea Rodrigues (UFC) e Neyara Araújo (UFC), congrega professores/pesquisadores da UFC, estudantes da pós-graduação e da graduação em Ciências Sociais (bolsistas
PIBIC e voluntários) e pesquisadores de outras universidades do país e exterior c/os quais
o GET mantém trocas teóricas e empíricas. Mantém intercâmbio com pesquisadores e grupos de pesquisa de outros centros: O grupo coordenado pelo Profº Jacob Lima, na UFSC;
GPCE/UNICAMP, Grupo GEISA da Universidade de Sevilla, CIESAS YUCATAN-Mexico.
Os membros do grupo coordenam projetos de pesquisa que mantém diálogos teóricos convergentes: “Os difíceis caminhos da produção não capitalista”, da profª Neyara Araújo (UFC)
e Jacob Lima (UFSC) e Antropologia e Políticas Públicas, da Profª Lea Rodrigues. Os pesquisadores participam regularmente de eventos sobre Economia Solidária, associativismo e
cooperativismo e políticas públicas. Atua de forma interdisiciplinar com uma reflexão teórica
de perspectiva sócio-antropológica. Seus membros vem também participando de forma conjunta em Grupos de Trabalho e congressos: SBS, CISO, ABA, REA e RAM, em especial. Em
2009 estabeleceu primeiros contatos para parceria com CIESAS YUCATAN Em agosto/2008
realizou um Seminário intitulado: Direitos Humanos, culturas do trabalho e estratégias empresariais na globalização, em parceria com a UNICAMP e a Universidade de Sevilla, com
publicação no prelo. Em 2006 publicou nº da Série Percursos/EDUFC; em 2007 seus membros participaram da Coletânea Velhos Trabalhos, Novos Dias, Ed. UFSCAR e Ed. UFC; em
2008 publicou a coletânea: Cultura e Trabalho: práticas, saberes e fazeres.

DISTRITO FEDERAL
Estudos da Produção, Tecnologia e Inovação
Líder(es) do grupo: João Alberto de Negri; Lenita Maria Turchi
Área predominante: Ciências Sociais Aplicadas; Economia
Instituição: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA/DF)
Órgão: Diretoria de Estudos da Produção, Tecnologia e Inovação
Endereço
SBS, Quadra 1, Bloco J - Prédio BNDES, 11º andar, Sala 1101
SBS, Brasília - DF | CEP: 70076-900
Telefone: (61) 3315.5341
Site: Informação não disponibilizada.

Repercussões dos trabalhos do grupo
As inovações e as mudanças tecnológicas têm forte impacto sobre o desenvolvimento econômico dos países. Nações que investem ciência e tecnologia logram crescimento sustentável
e suas empresas se inserem em mercados internacionais de maior valor agregado. Inovações
na produção e comercialização de bens e serviços são os grandes desafios dos países que
procuram crescimento econômico sustentável e geração de empregos de qualidade. Esta é
uma agenda relevante para o Brasil e, para contribuir nesta direção, o Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada - IPEA - conta com a Diretoria de Estudos da Produção, Tecnologia e
Inovação - DPTI. Esta Diretoria tem a missão de realizar estudos sobre a produção, com foco
nas inovações tecnológicas, organizacionais e comerciais, e seus impactos no desenvolvimento econômico. Para cumprir esta missão, o grupo conta com as seguintes linhas de pesquisa:
Crescimento e Produtividade; Instituições, Ciência e Tecnologia; Inovação e Mercado de Trabalho; Áreas Portadoras de Futuro; Infra-Estrutura, Logística e Regulação.
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Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Seguridade Social e Trabalho
Líder(es) do grupo: Ivanete Salete Boschetti; Rosa Helena Stein
Área predominante: Ciências Sociais Aplicadas; Serviço Social
Instituição: Universidade de Brasília (UNB)
Unidade: Departamento de Serviço Social
Endereço
Campus Universitário Darcy Ribeiro / Departamento Serviço Social
Asa Norte, Brasília - DF | CEP: 70910-900
Telefone: (61) 3307.2772 | Fax: (61) 3273.7536
Site: http://unb.br/ih/dss/gesst

O GESST dedica-se ao desenvolvimento de pesquisas relacionadas ao surgimento, desenvolvimento e expansão das políticas sociais que integram a seguridade social e sua relação
com a organização do trabalho nas sociedades capitalistas. Constitui preocupação central
do grupo a compreensão e análise da conformação e configuração destas políticas sociais
no capitalismo, a partir da relação que se estabelece entre Estado e sociedade civil. Além de
estudos, pesquisas e publicações de livros e artigos teóricos, os integrantes do grupo dedicam-se a atividades de extensão e assessoria a entidades que tenham por finalidade consolidar os direitos sociais e expandir o Estado social brasileiro. Entre as produções do GESST
estão a publicação dos livros “Assistência Social no Brasil: um Direito entre Originalidade e
Conservadorismo”, “Seguridade Social e Trabalho: Paradoxos na Construção das Políticas de
Previdência e Assistência Social”; “Política Social: Fundamentos e História”, todos de autoria
da coordenadora do grupo; publicação de nota técnica intitulada INFOGESST; realização da
pesquisa avaliativa da implementação da Lei Orgânica de Assistência Social em 27 Estados
e 1461 municípios brasileiros em parceria com o CNAS/MDS; consultoria ao IPEA sobre o
financiamento da Assistência Social na década de 1990 no Brasil. Os integrantes do GESST
desenvolvem atividades regulares de publicação, apresentação de trabalhos em congressos,
realização de seminários e cursos de extensão, acompanhamento das ações dos Conselhos
Nacionais Saúde, Assistência e Previdência e monitoramento do gasto federal nestas áreas.
No âmbito da UnB, o grupo vincula-se ao Programa de Pós-graduação em Política Social
do Departamento de Serviço Social, compondo a linha de pesquisa Política Social, Estado
e Sociedade. O GESST participa, ainda, do Fórum Brasil de Orçamento (FBO) e do Fórum
Nacional de Assistência Social (FNAS).
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DISTRITO FEDERAL

Repercussões dos trabalhos do grupo

Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação e Trabalho (NEPET)
Líder(es) do grupo: Olgamir Francisco de Carvalho
Área predominante: Ciências Humanas; Educação
Instituição: Universidade de Brasília (UNB)
Unidade: Departamento de Teoria e Fundamentos
Endereço
UnB - Faculdade de Educação, s/n, Prédio FE-3
Asa Norte, Brasília - DF | CEP: 70910-900
Telefone: (61) 3307.2066 | Fax: (61) 3307.2066
Site: http://fe-web.fe.unb.br/nepet/index.htm

DISTRITO FEDERAL

Repercussões dos trabalhos do grupo
As pesquisas sobre o trabalho e a sua relação com as práticas educativas são recentes no país,
sendo principalmente a partir da década de 80, que a temática sobre a relação educação e
trabalho se tornou objeto de estudos sistemáticos em vários programas de pós-graduação,
muitos dos quais organizados em Núcleos. O NEPET tem a sua origem na necessidade de
se introduzir e consolidar na FE/UnB, a temática da relação Educação e Trabalho tanto no
plano teórico, quanto metodológico. O Núcleo pretende desenvolver Programas de estudos
e Pesquisas sobre Educação e Trabalho, que resulte na realização de projetos integrados na
área, com intercâmbio com outras linhas de pesquisas da FE, outras unidades acadêmicas da
UnB e universidades brasileiras e estrangeiras. O Núcleo está aberto à participação de pesquisadores, estudantes de graduação e pós-graduação da Faculdade de Educação e de outras
Unidades Acadêmicas da UnB e de outras Instituições, que atuam com a área de educação e
trabalho. O Núcleo tem se constituído, desde 2006, num eixo articulador da constituição e
consolidação da linha de pesquisa em Política Pública e Gestão da Educação Profissional e
Tecnológica no Programa de Pós-Graduação em Educação na UnB, o que tem gerado uma
produção acadêmica em relação ao tema.
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GOIÁS
Educação, Trabalho e Movimentos Sociais
Líder(es) do grupo: Jadir de Morais Pessoa; José Adelson da Cruz
Área predominante: Ciências Humanas; Educação
Instituição: Universidade Federal de Goiás (UFG)
Órgão: Faculdade de Educação
Unidade: Programa de Pós-Graduação em Educação Brasileira
Endereço
Rua 235, s/n
Setor Universitário, Goiânia - GO | CEP: 74610-050
Telefone: (62) 3209.6205
Site: http://www.fe.ufg.br

Repercussões dos trabalhos do grupo
Segundo os dados do IBGE/2000 a população rural brasileira está em 18% e os outros 82%
são de população urbana. Diversos pesquisadores questionam esses índices, dizendo que se
for aplicada a metodologia correta, o Brasil estaria hoje com 43% da sua população considerados como população rural. Por outro lado, é indiscutível a existência de uma realidade
urbana, com a expansão de cidades, de industrialização, de agroindustrialização, de serviços
públicos urbanos, de expansão comercial. Nestas duas direções, o social é sempre conflitivo,
pois as necessidades individuais se avolumam, transformam-se em necessidades coletivas,
provocando a emergência de movimentos sociais que, no confronto com as políticas, na melhor hipótese, compensatórias, da parte do Estado, em busca do atendimento destas mesmas
necessidades. Nesta perspectiva o rural ainda é uma realidade constitutivamente importante
no processo de desenvolvimento, devendo ser considerado nos seus diversos aspectos: da
organização política, da organização do trabalho e da produção, atuação de movimentos sociais rurais, da modificação de investimentos, incluindo-se, por exemplo, uma tendência a
uma maior presença do rural no turismo. O mesmo acontece na realidade urbana, onde, de
maneira semelhante ou equivalente, todos esses aspectos se fazem sentir. Dentre esses vários
aspectos, em que o rural e o urbano se apresentam como igualmente importantes na estruturação do desenvolvimento brasileiro e goiano, encontra-se a educação, a ser compreendida,
por sua vez, como educação escolar, formação das mentalidades, formação humana e cultural, respeito aos saberes produzidos e trocados no seio das comunidades, formação profissional e outras tantas possíveis. As pesquisas já em desenvolvimento e a serem implementadas
por este grupo, buscarão, ao mesmo tempo captar essa dinâmica, e oferecer, no interior da
Universidade, a organismos governamentais e do movimento social, análises abalizadas sobre a sua complexidade.
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Geografia, Trabalho e Movimentos Sociais (GETeM)
Líder(es) do grupo: Helena Angélica de Mesquita; Marcelo Rodrigues Mendonça
Área predominante: Ciências Humanas; Geografia
Instituição: Universidade Federal de Goiás (UFG)
Órgão: Curso de Geografia
Unidade: Campus Catalão
Endereço
Avenida Dr. Lamartine Pinto de Avelar
Setor Universitário, Catalão - GO | CEP: 75704-020
Telefone: (64) 3441.1505 | Fax: (64) 3441.1515
Site: Informação não disponibilizada.

Repercussões dos trabalhos do grupo

GOIÁS

O núcleo de pesquisa: Geografia, Trabalho e Movimentos Sociais (GETeM) foi criado em
2006, como desdobramento do Núcleo de Pesquisas Sócio Ambientais da UFG/Campus Catalão (NEPSA), criado em 2002 para abrigar todos os professores do curso de Geografia do
CAC. Uma das linhas de pesquisa do NEPSA era trabalho e movimentos sociais e os professores e alunos vinculados a essa linha sempre tiveram forte engajamento com os movimentos
sociais e com as questões do mundo do trabalho. Essa inserção é evidenciada nos projetos de
pesquisa e nos projetos de extensão que se desdobram das pesquisas. Os membros do grupo
constroem ações em parceria com outros cursos do Campus, com os movimentos sociais e
outras instituições que, a cada dia, colocam novas e desafiantes demandas, evidenciando a
necessidade de ampliar as ações de interlocução com a sociedade. É intenção promover encontros de saberes, oportunizando um diálogo efetivo a partir de ações construídas com os
trabalhadores, populações atingidas por barragens, camponeses e professores da Rede Pública de Ensino. Vale ressaltar também que uma das linhas do Mestrado em Geografia da UFG/
Campus Catalão é Trabalho e Movimentos Sociais. Em uma sociedade capitalista discutir e
procurar compreender os movimentos sociais em luta por terra, por diretos e por cidadania
é algo desafiador e difícil. Pesquisar e entender a questão da precarização do trabalho passa
pela compreensão das contradições do modelo de desenvolvimento do país. Comprovar, com
pesquisas, e denunciar que o agro/hidronegócio geram pobreza, expropriação de trabalhadores, degradação brutal do ambiente e aprofunda as desigualdades sociais, é correr o risco de
ser considerado “inimigo do progresso”? Assim caminha o GETeM.
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MARANHÃO
Grupo de Avaliação e Estudos da Pobreza e de Políticas
Direcionadas à Pobreza (GAEPP)
Líder(es) do grupo: Maria Ozanira da Silva e Silva
Área predominante: Ciências Sociais Aplicadas; Serviço Social
Instituição: Universidade Federal do Maranhão (UFMA)
Órgão: Centro de Ciências Sociais
Unidade: Departamento de Serviço Social Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas
Endereço
Avenida dos Portugueses, s/n
Bacanga, São Luís - MA | CEP: 65085-580
Telefone: (98) 2109.8453 | Fax: (98) 2109.8454
Site: http://www.gaepp.ufma.br

Repercussões dos trabalhos do grupo
O Grupo de Avaliação e Estudo da Pobreza e de Políticas Direcionadas à Pobreza (GAEPP)
congrega professores de diversos Departamentos Acadêmicos e alunos de graduação e de
pós-graduação da Universidade Federal do Maranhão. Vinculado ao Departamento de Serviço Social e articulado ao Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas. Desenvolve
atividades de pesquisa, de consultoria, assessoria e capacitação de recursos humanos, privilegiando a temática pobreza, trabalho e políticas sociais e análise e avaliação de Políticas
Públicas. Entre os trabalhos mais relevantes, temos: assessorias sobre a Política de Assistência
Social, destacando Conferências, Planos e Política de Assistência Social do Maranhão, 2001
e 2006; assessorias a Programas de Transferência de Renda implementados por Municípios e
Estados brasileiros; avaliação do Plano Estadual de Qualificação Profissional do Maranhão,
1996-2002, com avaliações Política da Política, do processo de implementação do Plano e de
impactos na população alvo; avaliações do Programa Primeiro Emprego do Estado do Maranhão (1998, 2005), o processo de implementação e os impactos do Programa; avaliação do
Programa Comunidade Solidária, sua implementação no Estado do Maranhão, 1999/2000;
avaliação da implantação do Sistema Descentralizado e Participativo da Política de Assistência Social no Estado do Maranhão, 1998/1999; avaliação do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil no Maranhão, 2003; avaliação das Políticas de Assistência Social, da Habitação
e do Trabalho e Renda no período 1999/2002, considerando implementação, impactos, 2004;
realização de pesquisas sobre Programas de Transferência de Renda no Brasil, com produção
divulgada nacional e internacionalmente; realização de capacitações de profissionais e membros de Conselhos de Gestão e realização de capacitação em Avaliação de Políticas e Programas Sociais para profissionais, no Estado do Maranhão e em outros Estados.
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Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Processos
de Desigualdade e Exclusão Social
Líder(es) do grupo: Cândida da Costa; Maria Jacinta Carneiro Jovino da Silva
Área predominante: Ciências Sociais Aplicadas; Serviço Social
Instituição: Universidade Federal do Maranhão (UFMA)
Órgão: Centro de Ciências Sociais
Unidade: Departamento de Serviço Social
Endereço
Avenida dos Portugueses, s/n
Bacanga, São Luís - MA | CEP: 65000-000
Telefone: (98) 2109.8438 | Fax: (98) 2109.8523
Site: http://www.ufma.br

Repercussões dos trabalhos do grupo

MARANHÃO

As questões relativas à diferença de sexos, gênero, família, violência, escravização e exploração do trabalho infanto-juvenil e as novas configurações do mundo do trabalho suscitam
a preocupação e interesse dos pesquisadores, em suas análises de um processo de organização social que tem produzido desigualdade e exclusão social da maioria, no passado e no
presente. Busca-se construir experiências de pesquisa assentadas em um forte compromisso
social, tendo como referência a compreensão de que a Universidade deve ser um espaço de
produção de conhecimento crítico voltado para atender às demandas da sociedade. Prioriza-se a investigação participante a fim de captar toda a complexidade da dinâmica existente
no interior das lutas e movimentos sociais, apreendendo suas histórias de mobilizações, reivindicações, demandas e desafios organizativos. Concomitante à apreensão de informações,
a troca de saberes é também indispensável e pode se dar através de consultorias e da participação efetiva na discussão e proposição de resolução das questões postas no cotidiano
dos movimentos e das organizações da sociedade civil. Por outro lado, o envolvimento dos
alunos se constitui uma preocupação constante do grupo de pesquisa objetivando subsidiar a
formação profissional, colaborando com elementos teóricos fomentadores de novas práticas
e novas formas de agir mais consoantes com a realidade.
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Grupo de Estudos sobre a Reestruturação Produtiva, a Mundialização
do Capital, os Movimentos Sociais e o Estado Contemporâneos
Líder(es) do grupo: Flavio Bezerra de Farias; Antonio Paulino de Sousa
Área predominante: Ciências Sociais Aplicadas; Economia
Instituição: Universidade Federal do Maranhão (UFMA)
Órgão: Centro de Ciências Sociais
Unidade: Departamento de Economia
Endereço
Avenida dos Portugueses, s/n
Bacanga, São Luís - MA | CEP: 65085-580
Telefone: (98) 2109.8453
Site: Informação não disponibilizada.

O grupo de estudos sobre a reestruturação produtiva, a mundialização do capital, os movimentos sociais e o Estado contemporâneos (GERME) surgiu no Departamento de Economia
e vincula-se aos programas de Pós-Graduação em Políticas Públicas (mestrado e doutorado)
e em Educação (mestrado) da UFMA. Durante seus quinze anos de existência, as principais
atividades do GERME foram as seguintes: 1) Vários seminários internos para debater em torno da produção científica dos seus membros (artigos, capítulos de teses, de livros, etc.); 2) Vários seminários externos (em níveis nacional e internacional) para discutir e divulgar tanto a
produção científica dos seus membros quanto de pesquisadores de outras instituições nacionais e internacionais envolvidos com o mesmo tema, como François Chesnais (Paris-Nord),
Bruno Jetin (Paris-Nord), Marcos Costa Lima (UFPE), Francisco Dominguez (Middlesex
University), Claude Serfati (Versailles), dentre outros; 3) Conclusão de duas pesquisas pós-doutorais cujos temas envolvem o Estado, a reestruturação produtiva e a mundialização do
capital, na Universidade de Paris, com bolsas do CNPQ (1995-96) e da Capes (2001-2002); 4)
Conclusão de duas pesquisas na UFMA, em 2001 e 2004, na temática do Estado, do Império
e da globalização, envolvendo alunos de graduação em iniciação científica (PIBIC/CNPQ);
5) Conclusão de pesquisa sobre a União Européia e sua Filosofia Política, na qualidade de
professor pesquisador-visitante na Universidade Paris-Nord (2005). 6) Conclusão de pesquisa sobre a crise do capitalismo global, na qualidade de professor pesquisador-visitante na
Universidade Paris-Nord (2009). 7) Participação no Grupo de Trabalho Estado, Mercosul e
Unasul do Fórum Universitário Mercosul (Fomerco).
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MARANHÃO

Repercussões dos trabalhos do grupo

Grupo de Estudos Sobre os Processos de Produção e Relações
de Trabalho nas Economias Dependentes
Líder(es) do grupo: João Claudino Tavares; Romildo dos Santos Silva
Área predominante: Ciências Sociais Aplicadas; Economia
Instituição: Universidade Federal do Maranhão (UFMA)
Órgão: Centro de Ciências Sociais
Unidade: Departamento de Economia
Endereço
Avenida dos Portugueses, s/n
Bacanga, São Luís - MA | CEP: 65085-580
Telefones: (98) 3217.8409 / 3217.8429 | Fax: (098) 3217.8401
Site: http://www.economia.ufma.br

Repercussões dos trabalhos do grupo

MARANHÃO

Temos intercâmbio com movimentos sindicais e de outras universidades brasileiras como
UFES, UFSC, UFCG, UNESPCar, UFVJM, UEPG-PR, UFF-Campus de Rio das Ostras.
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Grupo de Estudos e Pesquisas Trabalho e Sociedade
Líder(es) do grupo: Marcelo Domingos Sampaio Carneiro, Paulo Fernandes Keller
Área predominante: Ciências Humanas; Sociologia
Instituição: Universidade Federal do Maranhão (UFMA)
Órgão: Centro de Ciências Humanas
Unidade: Departamento de Sociologia e Antropologia
Site: Informação não disponibilizada.
Endereço
Avenida dos Portugueses, s/n
Bacanga, São Luís - MA | CEP: 65085-585
Telefone: (98) 3301.8325
Site: Informação não disponibilizada.

Repercussões dos trabalhos do grupo
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MARANHÃO

Informação não disponibilizada.

MATO GROSSO
Desenvolvimento Regional Sustentável e as Transformações
no Mundo do Trabalho (GDRS)
Líder(es) do grupo: José Pereira Filho; Sandro Benedito Sguarezi
Área predominante: Ciências Humanas; Sociologia
Instituição: Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT)
Órgão: Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG)
Unidade: Campus Universitário de Tangará da Serra
Endereço
Rodovia MT 358 - Km 06
Cidade Universitária, Tangará da Serra - MT | CEP: 78300-000
Telefone: (65) 3326.2355 | Fax: (65) 3329.3320
Site: http://www.unemat.br

Repercussões dos trabalhos do grupo
Geração de conhecimento tecnologia social a partir da indissociabilidade entre o ensino,
a pesquisa e a extensão e da busca permanente pela inter e transdisciplinaridade junto aos
Movimentos Sociais. Como resultado o grupo espera que a socialização e a produção do
conhecimento levem a melhoria da qualidade de vida, a inclusão social, o empoderamento
e a autonomia dos Trabalhadores e dos Movimentos Sociais envolvidos com iniciativas de
associativismo, cooperativismo, auto-gestão e economia solidária. Com base nas metodologias participativas e de incubação o grupo espera ainda promover a educação de jovens e
adultos, apoiar a criação e a incubação de Empreendimentos Econômicos Solidários - EES
visando através da pesquisa e de seus resultados reflexões sobre as transformações no mundo
do trabalho e o desenvolvimento regional sustentável sob o enfoque: Social, econômico, cultural, político e ambiental. Espera-se que os resultados das pesquisas contribuam de forma
significativa para minimizar: a pobreza, a fome e a exclusão social, indicando caminhos para
o desenvolvimento de políticas públicas que visem a inclusão social através da educação e da
geração de trabalho e renda na perspectiva da solidariedade, garantindo a sustentabilidade e
o desenvolvimento de parcerias em rede que efetivamente se consolidem na perspectiva de
uma sociedade, mais justa democrática e participativa.
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Serviço Social e Relações de Trabalho
Líder(es) do grupo: Arlete Benedita de Oliveira; Anita Aline Albuquerque Costa
Área predominante: Ciências Sociais Aplicadas; Serviço Social
Instituição: Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT)
Unidade: Departamento de Serviço Social
Endereço
Avenida Fernando Correa
Campus Universitário, Cuiabá - MT | CEP: 78000-900
Telefone: (65) 3615.8488 | Fax: (65) 3615.8744
Site: Informação não disponibilizada.

Repercussões dos trabalhos do grupo
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MATO GROSSO

Subsidiar a elaboração de mapa atualizado do Perfil de Trabalho do Serviço Social nas Organizações da Grande Cuiabá e de Mato Grosso, para auxiliar a compreender as novas demandas, desafios e inflexões que o processo de globalização vem apresentando ao exercício profissional dos Assistentes Sociais da região. – Reimplementar a Revisão Curricular do Curso
de Serviço Social da UFMT, colaborando para que o processo de formação profissional seja
compatível ao atendimento das atuais exigências postas à profissão pelo mercado de trabalho
em face as problemáticas sociais nacional e internacional. - Disponibilizar aos órgãos MEC/
SESU, a Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa de Serviço Social/ABEPSS, e aos Conselhos de Serviço Social: Federal/CFESS e Regional/CRESS/MT elementos indispensáveis a
normatização e regulamentação da formação e do exercício profissional, de modo a ofertar
um curso em estreita sintonia com as exigências contemporâneas detectadas pela pesquisa
em nossa realidade regional.

MINAS GERAIS
Análise Sistêmica de Acidentes de Trabalho
Líder(es) do grupo: Gilbert Cardoso Bouyer
Área predominante: Engenharias; Engenharia de Produção
Instituição: Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP)
Órgão: Reitoria
Unidade: Departamento de Ciências Exatas e Aplicadas (DECEA)
Endereço
Rua 37, 115 - Caixa Postal 24
Loanda, João Monlevade - MG | CEP: 35930-970
Telefone: (31) 3852.8709
Site: http://www.ufop.br

Repercussões dos trabalhos do grupo
Este grupo de pesquisa envolve uma utilidade prática: A de fornecer subsídios de métodos e
ferramentas para o combate de acidentes de trabalho que afligem trabalhadores e empresas
dos setores industrial e de serviços. Para tal, fará uso de pesquisas teóricas e empíricas nos
campos da organização do trabalho, ergonomia, ergonomia cognitiva, interação humano-computador, psicodinâmica do trabalho e psicologia do trabalho. A abordagem multidisciplinar faz-se necessária porque o acidente não se reduz a um acontecimento simples. Trata-se
de um fenômeno complexo, dotado de múltiplas determinações.
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Cidadania, Trabalho e Exclusão
Líder(es) do grupo: Cláudia Maria Ribeiro Viscardi; Ronaldo Pereira de Jesus
Área predominante: Ciências Humanas; História
Instituição: Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)
Órgão: Instituto de Ciências Humanas e Letras
Unidade: Departamento de Historia
Endereço
Instituto de Ciências Humanas - Departamento de História
Martelos, Juiz de Fora - MG | CEP: 36000-000
Telefone: (32) 3229.3109 | Fax: (32) 3229.3110
Site: http://www.mestradohistoria.ufjf.br

Repercussões dos trabalhos do grupo
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MINAS GERAIS

O grupo de pesquisa formou-se no ano de 1999 a partir da reunião de pesquisadores que
tinham o mundo do trabalho e da exclusão como objetos primordiais de pesquisa. Inicialmente, foram desenvolvidas pesquisas que resultaram na publicação de um livro em comum,
na orientação de vários bolsistas de iniciação científica e na formação de um grupo de estudos voltado para a discussão de temas transversais aos diversos projetos de pesquisa em
andamento. Posteriormente passou a funcionar como um núcleo de agregação de parte dos
pesquisadores do Programa de Pós-Graduação em História da UFJF, criado em 2004, reunidos na linha Poder, Mercado e Trabalho, do referido Programa. A partir daí, vários alunos
de pós-graduação foram sendo orientados no âmbito das linhas de pesquisa do grupo. Com
recursos da Fapemig e do CNPq, foi criada uma estrutura física e institucional para atuação
do grupo, o Laboratório de História Política e Social - LAHPS. O LAHPS passou a sediar
os pesquisadores do grupo. Em 2006 ampliou-se o número de pesquisadores envolvidos,
agregando-se profissionais que atuavam junto ao Programa de Pós-Graduação em Ciências
Sociais. Recursos significativos foram aportados no LAHPS a partir da aprovação de um projeto de pesquisa em Edital da Fapemig voltado para o apoio a grupos emergentes de pesquisa
em Minas Gerais. Tais recursos têm financiado as intensas atividades do grupo. Além disso,
nossos pesquisadores têm sido contemplados com recursos de outras agências em projetos
individuais de pesquisa, fortalecendo sobremaneira o grupo.

Direito Comunitário do Trabalho
Líder(es) do grupo: Vitor Salino de Moura Eça
Área predominante: Ciências Sociais Aplicadas; Direito
Instituição: Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - PUC Minas
Órgão: Faculdade Mineira de Direito
Unidade: Programa de Pós-graduação em Direito
Endereço
Avenida Dom José Gaspar, 500
Coração Eucarístico, Belo Horizonte - MG | CEP: 30535-610
Telefone: (31) 3319.4133
Site: Informação não disponibilizada.

Repercussões dos trabalhos do grupo

MINAS GERAIS

Investigar o Direito de Integração no âmbito do Mercosul, estabilizando do Direito do Trabalho como sustentáculo de efetivação dos direitos fundamentais trabalhistas, na circulação
de trabalhadores no Bloco e gerar doutrina hábil à construção do Direito Comunitário do
Trabalho, nas relações laborais em modernidade e democracia. O Grupo pretende estudar
o Direito de Integração, no âmbito do Mercosul, objetivando a criação de teoria capaz de
construir o Direito Comunitário do Trabalho, bem como seu suporte processual, de modo a
dotar os trabalhadores do Bloco de dignidade em suas relações de trabalho, em Modernidade
e Democracia.
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Geração, Trabalho e Espaço
Líder(es) do grupo: Maria Aparecida Tardin Cassab; Elizete Maria Menegat
Área predominante: Ciências Sociais Aplicadas; Serviço Social
Instituição: Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)
Órgão: Faculdade de Serviço Social
Unidade: Casa de Cultura
Endereço
Campus Universitário Martelos
Martelos, Juiz de Fora - MG | CEP: 36036-900
Telefone: (32) 3229.3569 | Fax: (32) 3229.3561
Site: Informação não disponibilizada.

Repercussões dos trabalhos do grupo
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MINAS GERAIS

O grupo pretende produzir conhecimentos sobre geração em suas articulações com as determinações de classe e espacial. Para isso serão produzidos estudos que abordem as experiências e narrativas da juventude e do envelhecimento na contemporaneidade, sob o ponto de
vista das questões atuais derivadas das mudanças do mundo do trabalho, da
organização das classes e das formas de pertencimento no espaço social e a reprodução da
pobreza no território. O grupo pretende ainda estabelecer interfaces com a extensão a partir
de bases já existentes para isso, sustentando com sua produção novas iniciativas de ação junto
a jovens e velhos trabalhadores.

Laboratório de Estudos sobre Trabalho, Sociabilidade e Saúde
Líder(es) do grupo: Lívia de Oliveira Borges; Vanessa Andrade de Barros
Área predominante: Ciências Humanas; Psicologia
Instituição: Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Órgão: Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas
Unidade: Departamento de Psicologia
Endereço
Avenida Antônio Carlos, 6627 - Departamento de Psicologia, Sala 4001
Pampulha, Belo Horizonte - MG | CEP: 31270-901
Telefone: (31) 3409.6266 | Fax: (31) 3409.5027
Site: Informação não disponibilizada.

Repercussões dos trabalhos do grupo

MINAS GERAIS

As pesquisas do grupo têm impactado num mundo do trabalho, contribuindo para a produção de conhecimento como atestam os currículos Lattes de seus pesquisadores permanentes,
mas, ao mesmo tempo, subsidiando entidades sindicais e organizações com informações sistematizadas e com reflexões de modo que estas tem tido oportunidades de repensar condições de trabalho. As pesquisas são, portanto, realizadas dentro de uma pesquisa psicossociológica e, ao mesmo tempo, pragmática. A reflexão sobre o significado social do que produz
tem sido um dos traços caracterizadores deste grupo de pesquisa.
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Laboratório de Pesquisa em Estratificação
Social e Trabalho (LAPEST)
Líder(es) do grupo: Jorge Alexandre Barbosa Neves; Elaine Meire Vilela
Área predominante: Ciências Humanas; Sociologia
Instituição: Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Órgão: Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas
Unidade: Departamento de Sociologia e Antropologia
Endereço
Avenida Antônio Carlos, 6627
Pampulha, Belo Horizonte - MG | CEP: 31271-901
Telefone: (31) 3499.5032 | Fax: (31) 3499.5010
Site: Informação não disponibilizada.

O Laboratório de Pesquisa em Estratificação Social e Trabalho (LAPEST) participa do projeto “INSTITUTOS DO MILÊNIO: A Dimensão Social das Desigualdades Sistema de Indicadores de Estratificação e Mobilidade Social”, financiado pelo CNPq, com os subprojetos:
“Determinantes Organizacionais do Mercado de Trabalho e da Estratificação Social”; “Mercado de Trabalho e Estratificação Social no Brasil Rural” e; “Estratificação Educacional de Jovens e a Transmissão Intergeracional da Desigualdade Racial em Perspectiva Comparada”. O
Laboratório desenvolve também o projeto de pesquisa: Avaliação do Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) em Minas Gerais - impactos do crédito
rural sobre o segmento classificado no grupo C. O LAPEST participa de um macro-projeto
de pesquisa, o Survey da área de Belo Horizonte, organizado em parceria pela UFMG e pela
Universidade de Michigan. Este projeto construiu uma amostra rigorosa da área metropolitana, a partir da qual estão sendo feitos estudos sociais diversos com intuito de comparação com outras cidades que participam da rede de “area surveys” liderada pelo Instituto de
Pesquisas Sociais da Universidade de Michigan. Estas atividades se complementam com a
elaboração de teses, dissertações e monografias dos estudantes que fazem parte do Laboratório. São também realizados seminários semanais sobre temas da Sociologia do Trabalho,
Estratificação e Desigualdades e sobre resultados dos projetos em andamento, abertos para
outros interessados (professores, estudantes, profissionais, etc.).
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MINAS GERAIS

Repercussões dos trabalhos do grupo

Estudos em Economia da Saúde e Criminalidade
Líder(es) do grupo: Mônica Viegas Andrade
Área predominante: Ciências Sociais Aplicadas; Economia
Instituição: Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Órgão: Faculdade de Ciências Econômicas
Unidade: Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional
Endereço
Avenida Antonio Carlos, 6627
Pampulha, Belo Horizonte - MG | CEP: 31270-901
Telefone: (31) 3409.7283
Site: Informação não disponibilizada.

Repercussões dos trabalhos do grupo

MINAS GERAIS

O grupo desenvolve pesquisas na área de economia da saúde e criminalidade. Tem atuado
com parcerias tanto na esfera acadêmica quanto no ambiente público-privado. No setor público tem desenvolvido projetos para o Ministério da Saúde, IPEA, Secretarias Estadual de
Saúde de Minas Gerais e Municipal de Belo Horizonte. No setor privado, vem desenvolvendo
projetos com a Agência Nacional de Saúde e SABESPREV.
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Estudos Organizacionais e Gestão de Pessoas (EOGEP)
Líder(es) do grupo: Jacquelaine Florindo Borges
Área predominante: Ciências Sociais Aplicadas; Administração
Instituição: Universidade Federal de Uberlândia (UFU)
Órgão: Faculdade de Ciências Integradas do Pontal (FACIP)
Unidade: Curso de Administração
Endereço
Avenida José João Dib, 2545
Progresso, Ituiutaba - MG | CEP: 38302-000
Telefone: (34) 3268.9827
Site: Informação não disponibilizada.

Repercussões dos trabalhos do grupo
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MINAS GERAIS

Este grupo de pesquisa resulta do interesse de divulgar a pesquisa realizada pela área de
Organizações e Gestão de Pessoas, do curso de Administração, da Faculdade de Ciências
Integradas do Pontal, da Universidade Federal de Uberlândia. Iniciamos nossas atividades de
estudo e pesquisa no primeiro semestre de 2010.

Grupo de Estudos de Crítica à Economia Política
Líder(es) do grupo: Márcio Paschoino Lupatini
Área predominante: Ciências Sociais Aplicadas; Economia
Instituição: Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM)
Órgão: Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas e Exatas (FACSAE)
Unidade: Departamento de Ciências Econômicas
Endereço
Rua do Cruzeiro, 01
Jardim São Paulo, Teófilo Otoni - MG | CEP: 39801-000
Telefone: (33) 3522.6037
Site: Informação não disponibilizada.

MINAS GERAIS

Repercussões dos trabalhos do grupo
Informação não disponibilizada.
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Núcleo de Estudos sobre o Trabalho Humano
e Organizações (NETHO)
Líder(es) do grupo: Alex Moreira
Área predominante: Ciências Sociais Aplicadas; Administração
Instituição: Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas)
Órgão: Departamento de Administração
Unidade: Campus São Gabriel
Endereço
Rua Walter Ianni, 255 - Anel Rodoviário (Km 23,5)
São Gabriel, Belo Horizonte - MG | CEP: 31980-110
Telefone: (31) 3324.6599
Site: http://alexmoreira.fortunecity.com/index.htm

Repercussões dos trabalhos do grupo
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MINAS GERAIS

Propõe-se como objetivos iniciais do NETHO a serem desenvolvidos de acordo com cronograma de atividades planejadas pelos membros e avaliadas pelos setores e departamentos
envolvidos a cada semestre: - Realizar estudos e pesquisas em Ciências Sociais e Humanas;
Planejar e oferecer sugestões de disciplinas,seminários e outras atividades acadêmicas; Constituir-se em um espaço para discussão, estudo e desenvolvimento das temáticas definidas; - Desenvolver material de caráter acadêmico para divulgação científica; - Planejar,
desenvolver sugestões e oportunamente realizar, atividades dirigidas a comunidade local, a
docentes e estudantes de cursos de graduação, pós-graduação e outras instâncias e instituições de educação formal ou informal; - Promover debates, palestras, cursos e reuniões
científicas; - Estimular e buscar a captação de recursos e a implantação de convênios junto a
fontes de financiamentos para o desenvolvimento de pesquisas; - Capacitar e atualizar seus
colaboradores através de intercâmbios, possibilitado por visitas, estágios, cursos e pesquisas
com outros Grupos ou Núcleos de atividades semelhantes, pela interação com outros cursos
do Campus ou ainda através do repasse de informação entre seus membros.

PARÁ
Trabalho e Desenvolvimento da Amazônia
Líder(es) do grupo: Maria José de Souza Barbosa; Armando Lírio de Souza
Área predominante: Ciências Sociais Aplicadas; Planejamento Urbano e Regional
Instituição: Universidade Federal do Pará (UFPA)
Órgão: Instituto de Ciências Sociais Aplicadas
Endereço
Rua Augusto Corrêa, 01
Guamá, Belém - PA | CEP: 66050-110
Telefone: (91) 3201.7685 | Fax: (91) 3201.7685
Site: http://wwww.ufpa.br/itcpes

Repercussões dos trabalhos do grupo
O Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Trabalho e Desenvolvimento da Amazônia desenvolve
atividades de ensino, pesquisa e extensão no âmbito rural e urbano, com vistas a contribuir
para o desenvolvimento local sustentável das populações amazônicas. A perspectiva do grupo é a formação acadêmico-científica crítica, a fim de potencializar a ação do homem como
centralidade dos processos de trabalho. Neste sentido, há o privilégio da pesquisa acadêmica
sobre as problemáticas do trabalho e desenvolvimento da região, para compreender as diferentes realidades decorrentes sócio-bio-diversidade amazônica. As formas de organização
sócio-econômicas dos micro e pequenos empreendimentos sociais com ênfase no trabalho
coletivo é destacado a partir do cooperativismo como estratégia de desenvolvimento rural e
urbano. A pesquisa aplicada é a chave que permite a reflexão, a sistematização e a aplicação
de conhecimentos à transferência de tecnologias sociais na perspectiva de formar profissionais, gestores e trabalhadores nos meios rurais e urbanos a partir das temáticas: cooperativismo, desenvolvimento rural, desenvolvimento sustentável, desenvolvimento local/regional
sob os princípios da economia solidária. O grupo está vinculado aos mestrados de Serviço
Social e de Economia. Os estudos e pesquisas desenvolvidos pela equipe têm contribuído
fundamentalmente para a melhoria da gestão de empreendimentos populares e solidários,
para o desenvolvimento de produtos, a inovação, a segurança alimentar e nutricional, mas
também para incentivar a elevação da escolaridade. A formação, a organização e o acompanhamento técnico de pequenos produtores sob a forma de trabalho coletivo é o eixo das
ações estruturadas no âmbito e na dinâmica da pesquisa aplicada em busca do fortalecimento
das pequenas estruturas produtivas, que constituem a base da economia regional da Amazônia e que resistem aos processos de homogeneização na contra-face dos grandes projetos
agro-minerais e agropastoris.
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Grupo de Estudos sobre as Relações de Trabalho na Amazônia
Líder(es) do grupo: Augusto Cezar Ferreira de Baraúna
Área predominante: Ciências Sociais Aplicadas; Direito
Instituição: Universidade da Amazônia (UNAMA)
Órgão: Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão
Unidade: Núcleo de Estudos das Relações de Trabalho na Amazônia
Endereço
Avenida Alcindo Cacela, 287
Umarizal, Belém - PA | CEP: 66060-902
Telefone: (91) 4009.3000
Site: Informação não disponibilizada

Repercussões dos trabalhos do grupo
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PARÁ

O presente grupo objetiva estudar as questões relacionadas às relações de trabalho na Amazônia, quanto à extensão em trabalho formal e informal, refletindo sobre a influência da
globalização econômica e a inserção de nossa economia regional no mercado brasileiro e
mundial. Analisar os efeitos massificantes desta inserção e seus reflexos do ponto de vista
da exploração da mão-de-obra, a flexibilização dos direitos trabalhistas e a precarização das
condições de trabalho.

PARAÍBA
Gestar: Território, Trabalho e Cidadania
Líder(es) do grupo: Maria de Fátima Ferreira Rodrigues; Anieres Barbosa da Silva
Área predominante: Ciências Humanas; Geografia
Instituição: Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
Órgão: Laboratório e Oficina de Geografia da Paraíba (LOGEPA)
Unidade: Departamento de Geociências da UFPB
Endereço
Departamento de Geociências
Campus I, João Pessoa - PB | CEP: 58059-900
Telefone: (83) 32167432 | Fax: (83) 3216.7750
Site: http://www.prac.ufpb.br/feira/equipe.html

Repercussões dos trabalhos do grupo
O grupo tem como meta a formação de jovens pesquisadores, além do fortalecimento do
Programa de Pós-Graduação em Geografia da UFPB através da linha de pesquisa Cidade
Campo, Espaço e Trabalho. Quatro outras linhas de pesquisa a esta se somam: Geografia
Agrária e Desenvolvimento Local sustentável; Movimentos Sociais no Campo; Relações de
Gênero e Território; Sertão: territorialidades e representações; Território, Cultura e Poder
Local. Essas linhas de pesquisas congregam os projetos dos pesquisadores que a compõem.
É prioridade a formação de jovens pesquisadores através do Programa de Iniciação Científica, da conclusão de TCC, de relatórios de PIBIC, e de dissertações de mestrado, além da
publicação de artigos em periódicos indexados nacionais e internacionais, da apresentação
de trabalhos em eventos. São metas:a construção da HP para ampliar a divulgação da nossa
produção e a continuidade da participação em trabalhos de extensão continuada e em cursos
de curta duração voltados para a formação docente e de lideranças dos movimentos sociais.
Diversos Projetos de Pesquisa envolvendo estudantes de graduação e Pós-Graduação vêm
sendo desenvolvidos sob a coordenação de pesquisadores que integram o quadro docente desse grupo. No conjunto das pesquisas destacamos o projeto: “Trajetórias de Exclusão,
Territorialidades em Construção” que tem como principal base a análise dos territórios que
se inscrevem no campo das disputas étnicas ou que têm como campo de interpretação as
estratégias de enfrentamento no contexto da Reforma Agrária. O Grupo de Pesquisa dá suporte também aos projetos de extensão: Agricultura Orgânica e Feira Agroecológica com
o Apoio da Petrobras/Programa Desenvolvimento e Cidadania; Cio da Terra, Cuidado da
Gente. Apoio PRAC/UFPB e Centro Rural de Formação Nossas ações se dão articuladas com
o Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos/NCDH/UFPB e com o Laboratório e Oficina de
Geografia da Paraíba (LOGEPA) <http://groups.google.com/group/gestar_ufpb/about>
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Grupo de Pesquisas sobre o Trabalho (GPT)
Líder(es) do grupo: Maria Augusta Tavares; Claudia Maria Costa Gomes
Área predominante: Ciências Sociais Aplicadas; Serviço Social
Instituição: Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
Órgão: Núcleo de Pesquisas sobre o Trabalho (NPT)
Unidade: Programa de Pós-Graduação em Serviço Social
Endereço
Cidade Universitária / CCHLA
Castelo Branco, João Pessoa - PB | CEP: 58051-970
Telefone: (83) 3216.7319 | Fax: (83) 3216.7319
Site: Informação não disponibilizada

Repercussões dos trabalhos do grupo
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PARAÍBA

Trata-se de um grupo, cujos pesquisadores - doutores e mestres - já têm experiências consolidadas na área, o que pode ser constatado nas produções e atuações profissionais contidas no
Lattes. Pretende-se nesta experiência que ora iniciamos, na UFPB, contribuir para a formação de um quadro teórico-político, que garanta uma permanente relação entre a graduação e
a pós-graduação, incentivando novas problematizações acerca do objeto de estudo, de modo
a propiciar uma produção qualificada no Serviço Social.

Grupo de Estudos Direito, Sociedade e Acesso à Justiça (GEDES)
Líder(es) do grupo: Arnaldo José Duarte do Amaral; Edward Antonio Pinto de Lemos
Área predominante: Ciências Sociais Aplicadas; Direito
Instituição: Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
Órgão: Centro de Ciências Jurídicas
Unidade: Faculdade de Direito - Campus I
Endereço
Praça João Pessoa, s/n
Centro, João Pessoa - PB | CEP: 58000-000
Site: http://groups.google.com/group/GEDES-UFPB

Repercussões dos trabalhos do grupo

PARAÍBA

O GEDES é um centro de pesquisas e estudos sobre os direitos sociais, constituído por estudantes e professores da Faculdade de Direito da UFPB. Objetivos do GEDES: desenvolver
análises sobre as inovações doutrinárias, jurisprudenciais e normativas no âmbito dos direitos sociais e da atuação do Judiciário; promover periodicamente eventos e publicações; e
proporcionar a atualização contínua dos seus membros, capacitando-os para a análise crítica
das relações sociais. NEWS 2/2008 No dia 01.8.2008, O GEDES realizou o 2º Seminário de
Direito do Trabalho, cujo tema foi DIREITO, DIGNIDADE E RELAÇÕES DE TRABALHO.
Programação: O processo eletrônico na Justiça do Trabalho (Ubiratan Delgado); Os direitos
fundamentais e o processo do trabalho (Luciano Athayde; O direito do trabalho: a dignidade
e a democracia nas relações de trabalho (Yara Gurgel e Arnaldo Amaral); Danos morais e materiais decorrentes do acidente do trabalho (Gláucia Gadelha; A reforma sindical (Zéu Palmeira); O direito e a interpretação (Ailton Siqueira e Edward Lemos - filme) No dia 25.7.08, o
GEDES promoveu a palestra do juiz do trabalho Cláudio Pedrosa: Os princípios do processo
civil. NEWS 1/2008 ? LEITURAS E DEBATES O GEDES promoveu debates sobre as seguintes obras: Em 6.6.2008, “Crítica da razão indolente? (Boaventura Santos); Em 4.3.2008. Para
uma revolução democrática da Justiça? (Boaventura Santos); Em 14.12.2007, Fundamentos
da Sociologia do Direito (Ehrlich). Em 30.11.2007, Teoria da Norma Jurídica(Bobbio). NEWS
1/2007 - O GEDES realizou em 2007 o I Seminário de Dir do Trabalho. Foram debatidos os
temas: 1. Assédio moral (Gláucia Gadelha); A divisão internacional do trabalho (Luciano
Athayde); Acidente de trabalho (Marcos Araújo); Direitos humanos e trabalho (Zéu Palmeira); Ética e trabalho (Ailton Siqueira); A Convenção 132 (Wolney Cordeiro)
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Grupo de Estudos em Trabalho (GET)
Líder(es) do grupo: Ivan Targino Moreira; Paulo Aguiar do Monte
Área predominante: Ciências Sociais Aplicadas; Economia
Instituição: Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
Órgão: Centro de Ciências Sociais Aplicadas - Campus I
Unidade: Mestrado em Economia
Endereço
Mestrado em Economia / CCSA
Cidade Universitária, João Pessoa - PB | CEP: 58059-900
Telefone: (83) 3216.7482
Site: Informação não disponibilizada

Repercussões dos trabalhos do grupo
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O grupo de estudos em trabalho (GET), criado em nível institucional na Universidade Federal da Paraíba pelo Prof. Dr. Ivan Targino Moreira, tem se destacado por congregar trabalhos na área de Economia do Trabalho e de Recursos Humanos. Os integrantes do GET têm
promovido anualmente workshops para apresentação e discussão de trabalhos elaborados
pelos seus membros bem como por pesquisadores convidados da região. Várias dissertações
e monografias de conclusão de curso já foram orientadas pelos integrantes do Grupo, que
resultaram em publicações em periódicos, revistas nacionais e em Encontros Nacionais e Internacionais. É pratica corrente do Grupo uma reunião mensal para apresentação e discussão
de resultados de pesquisas em andamento. O Grupo tem procurado manter contato com pesquisadores externos a exemplo dos professores Tarcísio Patrício de Araújo (UFPE), Leonardo
Guimarães (CEPLAN-PE), Marilda Aparecida Menezes (UFCG). Faz parte da perspectiva do
Grupo estreitar esses laços e abrir novas frentes de articulações.

Grupo de Estudos sobre a Globalização
e a Crise na Economia Brasileira
Líder(es) do grupo: Nelson Rosas Ribeiro; Elivan Gonçalves Rosas Ribeiro
Área predominante: Ciências Sociais Aplicadas; Economia
Instituição: Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
Órgão: Centro de Ciências Sociais Aplicadas - Campus I
Unidade: Departamento de Economia
Endereço
Campus da Cidade Universitária
Jardim Cidade Universitária, João Pessoa - PB | CEP: 58059-900
Telefone: (83) 3216.7453 | Fax: (83) 3216.7453
Site: http://www.progeb.blogspot.com

Repercussões dos trabalhos do grupo

PARAÍBA

Participação no PROGEB - Projeto Globalização e Crise na Economia Brasileira, do Departamento de Economia da Universidade Federal da Paraíba. Produção de uma Análise Semanal de Conjuntura Econômica que é publicada no Jornal Contraponto, no blog do PROGEB
e enviada ao mailing-list de 186 endereços eletrônicos de pessoas, instituições e organizações
sociais que solicitarem. Preparação de materiais e execução de conferências e palestras sobre
problemas da economia brasileira, em particular sobre a crise econômica.
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Trabalho, Desenvolvimento e Políticas Públicas
Líder(es) do grupo: Roberto Véras de Oliveira
Área predominante: Ciências Humanas; Sociologia
Instituição: Universidade Federal de Campina Grande (UFCG)
Unidade: Departamento de Sociologia e Antropologia
Endereço
Rua Aprígio Veloso, 882
Bodocongó, Campina Grande - PB | CEP: 58109-000
Telefone: (83) 3310.1561 | Fax: (83) 3310.1203
Site: informação não disponibilizada

Repercussões dos trabalhos do grupo
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Publicação dos livros: 1) Veras de Oliveira, Roberto (org.). Qualificar para quê? Qualificação
para quem? “Do global ao local: o que se espera da qualificação profissional hoje”. São Paulo:
Unitrabalho; Campina Grande: Edufcg 2) Véras de Oliveira, Roberto (org.). Novo momento para as comissões de emprego no Brasil? Sobre as condições da participação e controle
sociais no sistema público de emprego em construção. São Paulo: Unitrabalho/A+ Comunicação, V. 1 e 2, 2007. Articulação nacional através da Rede Unitrabalho, envolvendo projetos de pesquisa (avaliação de políticas públicas de qualificação profissional) e de extensão
(economia solidária). Participação na organização do VI Encontro Regional da ABET (14 e
15 de março de 2007, João Pessoa). Participação na Semana do Centro de Humanidades da
UFCG(novembro de 2006), por meio de organização de GT, de realização de mini-curso e de
mesa redonda. Participação na I Semana de Ciências Sociais da UFCG (março de 2006), por
meio de organização de GT e de mini-curso.

PARANÁ
Capital, trabalho e lazer
Líder(es) do grupo: Carlos Alberto Marçal Gonzaga
Área predominante: Ciências Sociais Aplicadas; Administração
Instituição: Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO)
Endereço
Rodovia PRT 153 - Km 07
Riozinho, Irati - PR | CEP: 84500-000
Telefone: (42) 3421.3000
Site: Informação não disponibilizada

Repercussões dos trabalhos do grupo
Os membros do grupo têm feito publicações de artigos em revistas científicas, publicado
capítulos de livros e apresentado artigos em Congressos, Seminários e Encontros científicos
nas áreas de Administração, Economia, Turismo, Meio Ambiente, Planejamento Urbano e
Regional, Educação e Psicologia. Os membros do grupo também têm desenvolvido projetos
de extensão relacionados à agricultura familiar, preservação ambiental, cooperativismo e associativismo, voltados a comunidades com baixo IDH.
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Educação e Trabalho
Líder(es) do grupo: Acácia Zeneida Kuenzer
Área predominante: Ciências Humanas; Educação
Instituição: Universidade Federal do Paraná (UFPR)
Endereço
Rua General Carneiro, 460 - Sala 108
Centro, Curitiba - PR | CEP: 80060-150
Telefone: (41) 3360.5117 | Fax: (41) 3360.5141
Site: http://www.educacao.ufpr.br

Repercussões dos trabalhos do grupo
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O Grupo de Pesquisa Educação e Trabalho, sediado na Universidade federal do Paraná, agrega pesquisadores e alunos de iniciação científica, mestrado e doutorado, além de contar com
a participação de professores das redes de ensino e outros profissionais interessados na análise das relações entre trabalho e educação; As pesquisas desenvolvidas pelo grupo incluem
a abordagem das relações entre ciência, tecnologia e sociedade; políticas e processos de educação profissional, ensino médio e educação de jovens e adultos; mudanças ocorridas nos
processos produtivos e suas relações com a formação para o trabalho; relações entre trabalho,
educação e processos escolares, incluindo formação e trabalho docente; as relações contemporâneas entre juventude, escola e trabalho. As pesquisas que vêm sendo realizadas pelo
grupo têm subsidiado: - a produção do conhecimento acerca das relações entre educação
e trabalho, incluindo análises dos processos de trabalho e dos processos escolares, particularmente do ensino médio, educação de jovens e adultos e educação profissional; - a análise
crítica das relações entre ciência, tecnologia e sociedade; - o desenvolvimento de políticas e
programas de educação profissional; - a elaboração teórica acerca da pedagogia do trabalho,
a partir das mudanças ocorridas nas últimas décadas, no que diz respeito à globalização da
economia, à reestruturação produtiva, ao papel do Estado e à ideologia pós-moderna; - a
avaliação de políticas públicas da educação básica e da educação profissional; Os trabalhos
realizados têm sido apresentados em seminários e outros eventos de caráter internacional,
nacional e regional, e têm sido publicados em livros e periódicos da área.

Grupo de Estudos sobre Novas Tecnologias e Trabalho (GENTT)
Líder(es) do grupo: Simone Wolff; Sávio Machado Cavalcante
Área predominante: Ciências Humanas; Sociologia
Instituição: Universidade Estadual de Londrina (UEL)
Órgão: Centro de Letras e Ciências Humanas
Unidade: Departamento de Ciências Sociais
Endereço
Rodovia Celso Garcia Cid - Caixa Postal 6001
Campus Universitário, Londrina - PR | CEP: 86051-990
Telefone: (43) 3371.4000 | Fax: (43) 3371.4624
Site: Informação não disponibilizada

Repercussões dos trabalhos do grupo
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Este grupo é um desdobramento do Grupo de Pesquisa Estudos sobre o Mundo do Trabalho e suas Metamorfoses, cadastrado no diretório do CNPq sob a coordenação do Profº
Drº Ricardo Antunes (IFCH / UNICAMP), e visa a respaldar e promover um intercâmbio
acadêmico das questões pertinentes à sua temática entre os seus pesquisadores. A proposta
do grupo é agregar estudantes de graduação e pós-graduação interessados na investigação de
alguns elementos centrais do processo de reestruturação produtiva em curso no país, bem
como de que maneira esse processo multiforme vem afetando o mundo do trabalho. A partir
de reuniões regulares e sistemáticas, pretende-se desenvolver e aprofundar o conhecimento
e reflexões sobre as recentes transformações no mundo do trabalho em seus múltiplos aspectos, particularmente no que se refere aos efeitos da aplicação das novas tecnologias da
informação nos processos de trabalho, desde os seguintes temas: desemprego, precarização
do trabalho, reestruturação produtiva e novas estratégias empresariais, terceirização, flexibilização dos contratos de trabalho, qualificação-desqualificação, processos e relações de trabalho, subjetividade e percepção dos trabalhadores envolvidos nestes processos etc. Com isto,
espera-se obter um panorama polimorfo, abrangente e pluridimensional dos processos de
reestruturação produtiva na sociedade contemporânea de modo a mapear e revelar dimensões relevantes deste quadro e problematizar suas repercussões para a classe trabalhadora. O
objetivo é introduzir novos pesquisadores nesta problemática específica e respaldar a elaboração e realização de projetos de pesquisa na área de Sociologia do Trabalho e ciências afins,
bem como promover a disseminação do conhecimento e resultados dos estudos produzidos
de modo a contribuir com o debate atual sobre o tema.
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Grupo de Estudos Trabalho e Sociedade (GETS)
Líder(es) do grupo: Benilde Maria Lenzi Motim; Maria Aparecida da Cruz Bridi
Área predominante: Ciências Humanas; Sociologia
Instituição: Universidade Federal do Paraná (UFPR)
Unidade: Departamento de Ciências Sociais
Endereço
Rua General Carneiro, 460 - 9º andar, Sala 910A
Centro, Curitiba - PR | CEP: 80060-150
Telefone: (41) 3360.5254 | Fax: (41) 3360.5093
Site: http://www.humanas.ufpr.br/pos/socio

Repercussões dos trabalhos do grupo
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O grupo participa de eventos científicos nacionais (ANPOCS, NPOCS, ABET, SBS, EBER)
e internacionais (ALAST e outros), apresentando ou publicando trabalhos, livros e artigos
em revistas; capítulos de livro; debates, oficinas e seminários regionais com participação da
comunidade (sindicatos, cientistas, trabalhadores, professores); dissertações de mestrado e
teses de doutorado concluídas/em andamento. A demanda de pesquisas aumentou, considerando as mudanças que se processam hoje no trabalho e produziu-se monografias de ciências sociais e áreas afins; iniciação científica, monitoria, bolsistas permanência e estágios
de pesquisa foram incentivados; realizamos debates, seminários, reuniões e workshops com
discussões teórico-metodológicas de pesquisas multidisciplinares; pesquisas foram financiadas (Fund. Araucária ou CNPQ); estudantes de graduação e pós, apresentam trabalhos e
publicam seus trabalhos. O GETS integra-se a redes nacionais de pesquisa (GTS da ANPOCS, núcleos da rede Unitrabalho, ABET, SBS, ALAST, ABER, entre outros); recebemos
professores para pós-doutorado; estudantes em pesquisas multidisciplinares e o trabalho
conjunto repercutem na graduação e na pós. a metodologia compartilhada está presente em
nossas pesquisas; os formados atuam como professores e/ou fazem seu mestrado/doutorado.
O grupo contribuiu para equiparmos laboratórios de pesquisa e extensão mediante apresentação de projetos (fund. Araucária, CT-INFRA, CNPq e UFPR). O NUPESPAR (núcleo de
pesquisa sindicalismo no Paraná) dinamizou a pesquisa e organizou eventos conjuntos com
a ANPOCS e instituições ligadas aos trabalhadores, favorecendo a troca entre academia e
sociedade em geral. Os eventos organizados pelo GETS e NUPESPAR, fizeram multiplicar os
trabalhos publicados por membros do grupo. Visamos a integração também com o ensino
médio, mediante parcerias com o projeto LICENCIAR/UFPR.

Grupo de Estudos e Pesquisa em Sociologia do Trabalho
e Organização Sindical (GESTOS)
Líder(es) do grupo: Ariovaldo de Oliveira Santos
Área predominante: Ciências Humanas; Sociologia
Instituição: Universidade Estadual de Londrina (UEL)
Órgão: Centro de Letras e Ciências Humanas
Unidade: Departamento de Ciências Sociais
Endereço
Departamento de Ciências Sociais
Campus Universitário, Londrina - PR | CEP: 86051-990
Telefone: (43) 3371.4456 | Fax: (43) 3371.4418
Site: http://www.uel.br/cch/pos/mestsoc/li_trab.htm

Repercussões dos trabalhos do grupo
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Este grupo busca aprofundar os debates no âmbito da sociologia do trabalho, enfocando na
precarização do trabalho e no trabalho informal. Para tanto, a pesquisa é direcionada para a
informalidade em londrina. Busca-se, com isso, mapear as condições de trabalho da população mais desprivilegiada da cidade, permitindo a visualização posterior de um quadro mais
geral, e a problematização da questão de forma a buscar soluções reais para os problemas
gerados por essa forma de ocupação.
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Grupo de Estudos e Pesquisas em Trabalho,
Educação e Tecnologia (GETET)

Líder(es) do grupo: Domingos Leite Lima Filho
Área predominante: Ciências Humanas; Educação
Instituição: Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR)
Órgão: Programa de Pós-Graduação em Tecnologia (PPGTE)
Endereço
Avenida Sete de Setembro, 3165
Rebouças, Curitiba - PR | CEP: 80230-901
Telefone: (41) 3310.4711 | Fax: (41) 3310.4712
Site: Informação não disponibilizada

Repercussões dos trabalhos do grupo
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O GETET foi criado em 2005, a partir da confluência de temáticas de pesquisa e objetos de
estudo comuns de pesquisadores da Linha de Pesquisa Tecnologia e Trabalho, do PPGTE/
UTFPR. A partir de distintos objetos, com enfoque multidisciplinar, o GETET vem se dedicando ao estudo das relações entre as categorias trabalho, educação e tecnologia em diferentes espaços da vida social, em particular, no entorno das instituições educacionais e nos ambientes da produção. Tem-se como referência de análise o trabalho em sua dupla dimensão,
ontológica e histórica. Na primeira, o trabalho é processo coletivo no qual o ser social produz
as condições gerais da existência humana, sendo fonte de produção de conhecimentos e saberes, portanto, principio educativo. Na segunda, o trabalho em sua forma histórica é associado
aos diversos modos de produção e, sob as relações capitalistas de produção, apresenta-se de
forma degradada e alienada. Considera-se que a educação, tendo o trabalho como princípio
educativo, é processo de humanização e socialização e, ao mesmo tempo, de qualificação
para o trabalho, mediante a apropriação e construção de saberes e conhecimentos, de ciência
e cultura, de técnicas e tecnologia. O desenvolvimento científico e tecnológico é compreendido como desenvolvimento da ciência do trabalho produtivo, isto é, processo de apropriação
contínua de saberes e práticas pelo ser social no devir histórico da humanidade. Tem sido
preocupação do GETET o estabelecimento de relações com outros programas de pós-graduação, como por exemplo, o PPGE/UFPR, PPGE/UNIOESTE. O grupo tem dado importância
ao intercâmbio com redes de pesquisa nacionais e internacionais e, nesse sentido, o GETET
é associado à Rede de Estudos do Trabalho - RET. O GETET tem buscado uma participação
continuada nos grandes eventos da educação nacional e em associações de pesquisa e pós-graduação, como a ANPEd, ANPUH, ANPOCS, ENDIPE,ENEJA e outros.

Grupo de Pesquisa Serviço Social e Processo de Trabalho
Líder(es) do grupo: Ana Carolina Santini Betancurt de Abreo
Área predominante: Ciências Sociais Aplicadas; Serviço Social
Instituição: Universidade Estadual de Londrina (UEL)
Órgão: Centro de Estudos Sociais Aplicados
Unidade: Departamento de Serviço Social
Endereço
Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445) - Km 380
Campus Universitário, Londrina - PR | CEP: 86051-990
Telefone: (43) 3371.4000 | FAX: (43) 3371.4440
Site: http://www.uel.br/projetos/mercado

Repercussões dos trabalhos do grupo
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O grupo de pesquisa abordará diversos ângulos do processo de trabalho na contemporaneidade, enfocando as metamorfoses da profissão de Serviço Social, buscando contribuir
com a implantação do novo currículo do curso de Serviço Social. A produção deste grupo
será relevante na medida em que estão sendo desenvolvidas 4 dissertações de mestrado, com
alunos que participam ativamente da equipe. Em nível de Pós-graduação também serão desenvolvidas monografias, e a nível de graduação Trabalhos de Conlusão de Curso. Alem da
difusão através de artigos da equipe no decorrer destes 3 anos. Contamos também com a
Home Page; htttp://www.uel.br/projetos/mercado como difusão do conhecimento produzido alem de manter intercâmbios com outros pesquisadores e profissionais em nível nacional
e internacional. Outro recurso importante do grupo é a página “Serviço Social na Rede”
http://pessoal.sercomtel.com.br/colman que, desde 1997 promove a divulgação e articulação dos profissionais do Brasil e da América Latina em torno às tecnologias de informação
e outros temas. Estamos procurando estabelecer acordos com outros países principalmente
do Mercosur para criar diversas parcerias, assim como com o grupo Comité Quebecois des
Echanges Internationaux en Travail Social. O desenvolvimento deste projeto permitirá uma
importante elevação na qualidade do processo de ensino-aprendizagem, das pesquisas desenvolvidas, dos projetos de extensão em curso e da produção de conhecimentos em geral.
Porque a equipe de pesquisa criará espaços que irão permitir a otimização, organização e
utilização de um rico conjunto de instrumentos pedagógicos, materiais históricos e atualizados, hoje de propriedade e acesso individual e desarticulado a todos nós que trabalhamos
com essas temáticas. Nesses termos, uma das principais contribuições esperadas na execução
deste projeto de pesquisa será a construção efetiva de um ambiente-referência privilegiado
na formação de Serviço Social.
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Economia Política do Poder em Estudos Organizacionais (EPPEO)
Líder(es) do grupo: José Henrique de Faria; José Ricardo Vargas de Faria
Área predominante: Ciências Sociais Aplicadas; Administração
Instituição: Universidade Federal do Paraná (UFPR)
Unidade: Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE)
Endereço
Rua General Carneiro, 460 - 1º Andar
Centro, Curitiba - PR | CEP: 80060-150
Telefone: (41) 3360.5172 | Fax: (41) 3360.5171
Site: http://www.ppge.ufpr.br

Repercussões dos trabalhos do grupo

55

PARANÁ

Produção Acadêmica do Grupo de Pesquisa EPPEO no período março de 2001 à março de
2010. 1. Dissertações Defendidas: 24; 2. Dissertações em Andamento: 12; 3. Teses Defendidas: 04; 4. Teses em Andamento: 03; 5. Trabalhos Completos em Congressos: 63; 6. Artigos
em Revistas Nacionais: 44; 7. Capítulos de Livros: 29 (mais 01 no prelo); 8. Livros: 13; 9. Projetos Financiados pelo CNPq: Ed. 02/2006; Ed. 03/2008; Ed. 04/2008; 10. Eventos Nacionais
Promovidos: 01; 11. Pesquisas Realizadas: Autogestão e Poder (Eds. 02/2006 e 04/2008)- Encerrada; Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho; Poder, Trabalho e Controle nas Organizações; Gestão Pública Participativa e Relações de Poder (Ed. 03/2008); 12. Divulgação de
Resultados das Pesquisas (vídeos, relatórios, análises, material didático etc.): disponíveis a
partir de Novembro/2008 no site www.teoriacritica.org ou www.eppeo.org.br cujos domínios
foram adquiridos pelo Grupo; 13. Criação do “Observatório de Teoria Crítica e Práticas Organizacionais” em outubro de 2008 (www.teoriacritica.org); 14. Trabalhos de Conclusão de
Curso de Graduação: 07; 15. Bolsas de Iniciação Científica (PAIC): 04; 16. Relatórios de Pesquisa: 07; 17. Material Didático de Formação/qualificação: 24; 18. Sub-projetos de pesquisa
em andamento: 11.

Grupo de Estudos e Pesquisas em Serviço Social:
Trabalho, Estado e Sociedade (GESSTES)
Líder(es) do grupo: Ednéia Maria Machado
Área predominante: Ciências Sociais Aplicadas; Serviço Social
Instituição: Universidade Estadual de Londrina (UEL)
Órgão: Centro de Estudos Sociais Aplicados
Unidade: Departamento de Serviço Social
Endereço
Rodovia Celso Garcia Cid, km 379 - Caixa Postal 6001
Campus Universitário, Londrina - PR | CEP: 86051-970
Telefone: (43) 3371.4245
Site: http://maniadecidadania.com.br

Repercussões dos trabalhos do grupo
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O Grupo foi formado em 2001 no âmbito do Mestrado em Serviço Social e Política Social
do Departamento de Serviço Social da Universidade Estadual de Londrina - PR. O Grupo
tem intensificado pesquisas que privilegiam o debate sobre a cidadania e a ação profissional.
Alguns alunos que integraram o Grupo mantêm-se em atividades acadêmicas e de pesquisa:
professores universitários, mestrandos e doutorandos. Dois pesquisadores atuais do Grupo
participaram do mesmo como alunos. A principal repercussão do Grupo tem sido, portanto,
a formação de pesquisadores. O Grupo tem publicado o Boletim “Polêmicas do Serviço Social” que dissemina os resultados das pesquisas desenvolvidas. O “Polêmicas...” é distribuído
a todos os alunos de graduação em Serviço Social e de Mestrado em Serviço Social e Política
Social da Universidade Estadual de Londrina. Na internet, o “Polêmicas...” pode ser acessado
através do sítio, em construção, www.maniadecidadania.com.br

56

PERNAMBUCO
Ações em Rede Coordenadas no Universo Social (ARCUS)
Líder(es) do grupo: Ana Cristina Brito Arcoverde
Área predominante: Ciências Sociais Aplicadas; Serviço Social
Instituição: Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
Órgão: Centro de Ciências Sociais Aplicadas
Unidade: Departamento de Serviço Social
Endereço
Avenida dos Economistas, S/N - CCSA, Sala C-05, 1º andar
Cidade Universitária, Recife - PE | CEP: 50740-590
Telefone: (81) 2126.8912 | Fax: (81) 2126.8912
Site: http://www.arcus-ufpe.com

Repercussões dos trabalhos do grupo
Trata-se de um grupo de estudos, pesquisas e desenvolvimento de ações em rede coordenadas no universo social que congrega professores e alunos de Graduação e Pós-Graduação da
UFPE. Desenvolve atividades de pesquisa e extensão, consultoria e assessoria, privilegiando
as temáticas: Trabalho, Questão Social, Estado e Direitos, Economia Solidária, Emprego e
Renda, Avaliação de Políticas Públicas e Programas Sociais, centrando-se na análise e avaliação das ações desenvolvidas no Estado de Pernambuco. Os objetivos do grupo são realizar
estudos de Pós-Graduação, desenvolver pesquisas, realizar capacitações, produzir, publicar e
socializar conhecimentos nas temáticas indicadas. Realizar intercâmbios e formar redes junto a grupos de pesquisas, instituições e órgãos públicos nos âmbitos local, regional, estadual,
nacional e internacional. Participa de convênio internacional com as Universidades Javeriana
de Bogotá, Colômbia e de Mar Del Plata na Argentina. Já realizou diversos eventos científicos
a exemplo dos I, II e III SEMEAP – Seminário de Modelos e Experiências de Avaliação de
Políticas Programas e Projetos.
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Desenvolvimento Econômico e Sustentabilidade
Líder(es) do grupo: José Alexandre Ferreira Filho; Dinilson Pedroza Júnior
Área predominante: Ciências Sociais Aplicadas; Economia
Instituição: Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP)
Órgão: Centro de Ciências Sociais
Unidade: Departamento de Economia e Administração
Endereço
Rua do Príncipe, 526
Boa Vista, Recife - PE | CEP: 50050-900
Telefone: (81) 2119.4173 | Fax: (81) 2119.4173
Site: http://www.unicap.br

Repercussões dos trabalhos do grupo

PERNAMBUCO

O Grupo visa estudar as diversas facetas do desenvolvimento econômico, desde as ligações
com o crescimento econômico e com a dinâmica de setores produtivos (indústria, agricultura e serviços); passando pelas políticas públicas de redistribuição de renda e combate à
pobreza, pela questão da sustentabilidade econômica e ambiental; pelas políticas públicas de
fomento ao desenvolvimento; pela análise das estruturas do sistema produtivo, suas dinâmicas e processo de inovação tecnológica e pelas questões ligadas ao desenvolvimento regional
e urbano, com ênfase na região Nordeste.
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Grupo de Estudos e Pesquisas Sobre Trabalho (GET)
Líder(es) do grupo: Ana Elizabete Simões da Mota Fernandes; Ângela Santana do Amaral
Área predominante: Ciências Sociais Aplicadas; Serviço Social
Instituição: Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
Órgão: Centro de Ciências Sociais Aplicadas
Unidade: Departamento de Serviço Social
Endereço
Avenida Prof. Moraes Rego, 1235
Cidade Universitária, Recife - PE | CEP: 50740-580
Telefone: (81) 2126.8371
Site: Informação não disponibilizada

O GET é integrado por sete pesquisadores, sendo cinco deles docentes da UFPE, vinculados
ao Departamento de Serviço Social, um do Centro Acadêmico do Agreste da UFPE em Caruaru e um docente da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Participam ainda sete
discentes doutorandos da Pós-graduação em Serviço Social e uma mestranda do mesmo Programa. Sob orientação de pesquisadores do GET foram titulados cinco doutores, 12 mestres e
oito graduandos na área de atuação. Com várias pesquisas concluídas, em 2008, seis projetos
de pesquisa de docentes estão em andamentos, e a estes se vinculamos quatro bolsistas de
IC. O grupo publicou duas coletâneas, sendo que “A nova Fábrica de Consensos” na 4ª Ed. e
“O Mito da Assistência Social” na 2ª Ed. ambas pela Ed. Cortez-SP. Em torno temáticas centras - trabalho, proteção social e serviço social - o grupo desenvolve atividades de estudo e
promove eventos aberto ao público acadêmico, além de ter participação ativa em eventos da
Área na condição de convidados e participantes. Suas produções intelectuais tratam sobre os
temas capitalismo contemporâneo, trabalho, proteção social, qualificação profissional, meio
ambiente e serviço social. Deste modo, contribui para consolidar uma referência de estudos
e pesquisas sobre o tema do trabalho na área do Serviço Social, assim como na formação de
novos pesquisadores e de quadros docentes e técnicos. O grupo participa de um Projeto CAPES/PROCAD junto com a UFRJ, UFJF e UFAL, coordenado pela lider do Grupo. Em 2008
promoveu dois Eventos internacionais com a participação de pesquisadores Cubanos. Participa de projetos de Cooperação Internacional com Cabo Verde-Africa e Colômbia. Em 2008
três egressos do mestrado foram aprovados em concurso público para Professor da UFPB.
Pesquisadores do GET integram conselhos editoriais de revistas indexadas, além de bancas
examinadoras de trabalhos de conclusão. Desde 2005 utiliza recursos do Edital Universal do
CNPq, além de outros auxílios da UFPE, CNPq e CAPES.
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Repercussões dos trabalhos do grupo

Núcleo de Economia Solidária (NECSO)
Líder(es) do grupo: Tarcisio Patrício de Araújo
Área predominante: Ciências Sociais Aplicadas; Economia
Instituição: Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
Órgão: Centro de Ciências Sociais Aplicadas
Unidade: Departamento de Ciências Econômicas
Endereço
Avenida dos Economistas, s/n - CCSA
Cidade Universitária, Recife - PE | CEP: 50740-590
Telefone: (81) 2126.8912 | Fax: (81) 2126.8360
Site: http://www.necsoufpe.blogspot.com

Repercussões dos trabalhos do grupo

PERNAMBUCO

A formação do grupo atende a uma significativa demanda de estudantes e professores interessados em estudos e pesquisas sobre economia solidária, assim como atende também a
interesses de estudantes que já trabalham em atividades de extensão que envolvem apoio a
iniciativas de desenvolvimento local, de caráter associativo. São objetivos do grupo desenvolver projetos de pesquisa de natureza interdisciplinar, com a colaboração de pesquisadores dos Departamentos de Economia e de Serviço Social; realizar seminários sobre temas
relativos a economia solidária; fazer intercâmbio com outros grupos que trabalham com o
tema e com temas correlatos, a exemplo daqueles envolvidos com estudos sobre a economia
informal; buscar apoio para a publicação de resultados de pesquisa, seja na forma de livros
ou de artigos;submeter artigos para apresentação em congressos científicos; contribuir para a
formação de um diretório de pesquisas sobre o tema, registrando experiências de atividades
associativas e solidárias.
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Núcleo de Estudos em Empreendedorismo e Trabalho
Líder(es) do grupo: Ursula Wetzel
Área predominante: Ciências Sociais Aplicadas; Administração
Instituição: Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
Endereço
Rua Pascoal Lemme, 355
Ilha do Fundão, Rio de Janeiro - RJ | CEP: 21941-918
Telefone: (21) 2598.9898 | Fax: (21) 2598.9848
Site: Informação não disponibilizada

Repercussões dos trabalhos do grupo
As pesquisas desenvolvidas por este grupo de pesquisa têm como objetivo principal entender
a configuração do trabalho nas últimas décadas a partir de estudos centrados em dois eixos:
a do empregado e a do empreendedor. Deriva deste objetivo central a preocupação em compreender como os sujeitos interpretam e agem nas diversas situações e contextos de trabalho.
Tendo, portanto, primordialmente, o indivíduo como centro da atenção, é considerado, por
exemplo, neste escopo, as seguintes temáticas: as novas relações entre empresa e empregado,
as questões relativas às mudanças organizacionais, a situação dos trabalhadores maduros, a
abertura de pequenos negócios por homens e mulheres, o auto-emprego, os projetos de capacitação e qualificação dos trabalhadores para o mercado de trabalho.
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Núcleo de Estudos Serviço Social Interdisciplinar (NESSI)
Líder(es) do grupo: Vânia de Cássia de Araujo Dutra
Área predominante: Ciências Sociais Aplicadas; Serviço Social
Instituição: Universidade Veiga de Almeida (UVA / RJ)
Órgão: Centro de Ciencias Sociais Aplicadas
Unidade: Campus Cabo Frio / Curso de Serviço Social
Endereço
Estrada do Perynas, s/n
Perynas, Cabo Frio - RJ | CEP: 28901-970
Telefone: (22) 2547.5275
Site: Informação não disponibilizada

Repercussões dos trabalhos do grupo

RIO DE JANEIRO

Na fase implantação o Núcleo de Estudos de Serviço Social Interdisciplinar (NESSI) congregará as atividades de pesquisa das três linhas. Pois neste momento as linhas de pesquisas
ainda não estão consolidadas e conforme a maturação das atividades haverá a necessidade de
se reavaliar e propor outras atividades de extensão e pós-graduação. Portanto, as atividades
desenvolvidas pelo NESSI neste semestre de 2009.2 são as seguintes: Reunir os professores de
cada linha de pesquisa e definir os projetos de pesquisa desenvolvidos no semestre em curso.
- elaborar regimento de funcionamento do NEIC, feita pelos professores que participaram
das linhas de pesquisa; Estabelecer cronograma de seleção de alunos para atividade de iniciação cientifica; Elaborar edital de seleção dos alunos de Iniciação Cientifica a cada semestre;
Elaborar e organizar calendário de Atividades Complementares: seminário, palestra, fórum,
cursos; Captar recursos para financiamento dos projetos de pesquisa; Coordenar os projetos
de pesquisa; Trabalhar alinhado com as disciplinas Pesquisa I e II e Monografia I e II.
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Programa de Estudos de Trabalho e Política
Líder(es) do grupo: Maria Helena Tenório de Almeida; Elaine Marlova Venzon Francisco
Área predominante: Ciências Sociais Aplicadas; Serviço Social
Instituição: Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)
Endereço
Rua São Francisco Xavier, 524 - Bloco D, Sala 8.023-E
Maracanã, Rio de Janeiro - RJ | CEP: 20550-013
Telefone: (21) 2587.7490 | Fax: (21) 2587.7632
Site: Informação não disponibilizada

Repercussões dos trabalhos do grupo
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O programa reúne pesquisadores interessados nos estudos sobre trabalho e política, tomando como eixo a relação trabalho - território na produção social do espaço no Rio de Janeiro.
OBJETIVO GERAL: Desenvolver estudos e pesquisas sobre trabalho e política, suas configurações e significados diversos no contexto capitalista das sociedades periféricas, tendo como
centro de investigação o estado do Rio de Janeiro. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Promover
cursos, seminários e assessorias nessa área temática de especialização do programa; Incentivar a formação de recursos humanos de graduação e pós-graduação na área oferecendo
oportunidade de pesquisa, acesso a banco de dados e orientação acadêmica; Divulgar dados e
resultados de pesquisas e estudos possibilitando intercâmbio com outros pesquisadores, grupos de pesquisa e segmentos da sociedade interessados no tema; Produzir indicadores sobre
trabalho e política com ênfase no estado do Rio de Janeiro a partir dos estudos específicos das
linhas de pesquisa; Estabelecer interface entre pesquisadores potencializando a aplicação de
recursos materiais, financeiros e humanos em favor da produção de conhecimentos na área
temática; Fomentar a divulgação científica na área temática por meio do incentivo à publicação dos trabalhos dos pesquisadores envolvidos e convidados; Colaborar com o debate acadêmico sobre trabalho no âmbito do Serviço Social subsidiando reflexões e estudos a partir
do núcleo temático trabalho e política.

Programa de Estudos do Trabalho e Reprodução Social (PETRES)
Líder(es) do grupo: Rose Mary Sousa Serra
Área predominante: Ciências Sociais Aplicadas; Serviço Social
Instituição: Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)
Endereço
Rua São Francisco Xavier, 524 - Bloco E / 8º Andar, Sala 8025
Maracanã, Rio de Janeiro - RJ | CEP: 20550-013
Telefone: (21) 2334.0572 | Fax: (21) 2334.0564
Site: http://www.fss.br

Repercussões dos trabalhos do grupo
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O Programa de Estudos sobre Trabalho e Reprodução Social (PETRES) foi criado em 1995.
O núcleo temático fundante do PETRES e elemento central articulador dos projetos é o processo de reestruturação produtiva no Brasil. Este núcleo temático inscreve-se no debate mais
geral sobre a crise econômica, social e política dos anos 80, destacando-se os ajustes e reformas por que passam os países periféricos no enfrentamento dessa crise. O objetivo geral
do PETRES é pesquisar as tendências do processo de reestruturação produtiva no Brasil,
identificar suas características e analisar as suas repercussões nas condições de trabalho, nas
trajetórias profissionais, educacionais, ocupacionais e políticas dos trabalhadores, na gestão
empresarial e nos mecanismos institucionais que mediam tais mudanças. O Programa visa
também identificar algumas das mediações que articulam as reais necessidades do processo
de reestruturação produtiva no Brasil com o conjunto das mudanças sociais, econômicas,
políticas e institucionais que atravessam o mundo do trabalho e dos trabalhadores e com
os quais - mediata e imediatamente - a profissão Serviço Social vincula-se. O PETRES tem
sido, na Faculdade de Serviço Social, um importante mecanismo de produção de pesquisas
e estudos, através de teses, dissertações, monografias, artigos e comunicações em eventos da
profissão e áreas afins, além de representar um instrumento imprescindível da graduação e
do programa de pós-graduação dessa faculdade (mestrado e doutorado).
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Tecnologia de Informação e Sociedade
Líder(es) do grupo: Gilda Olinto de Oliveira; Moema De Poli Teixeira
Área predominante: Ciências Sociais Aplicadas; Ciência da Informação
Instituição: Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT)
Órgão: Departamento de Ensino e Pesquisa
Endereço
Rua Lauro Muller, 455
Botafogo, Rio de Janeiro - RJ | CEP: 22290-160
Telefone: (21) 2275.0321 | Fax: (21) 2275.0792
Site: Informação não disponibilizada

Repercussões dos trabalhos do grupo

65

RIO DE JANEIRO

O grupo de pesquisa focaliza características e problemas relacionados à introdução e ao desenvolvimento da área de tecnologia de informação e comunicação (TIC) no país, assim
como da ciência e tecnologia em geral. Aborda especificamente questões relativas à situação
atual e perspectivas do trabalho e das ocupações nestas áreas visando a geração de indicadores e outras informações, através de análises de dados do IBGE, dados do CNPq e outros
levantamentos. Aborda também aspectos do uso e do aprendizado das TICs, assim como da
atividade de pesquisa em TIC. As diferenças de gênero e de raça na área de TIC e na ciência e
tecnologia em geral são também consideradas, buscando-se conhecer os padrões atuais e os
mecanismos que explicam essas diferenças. Através das discussões teóricas e dados gerados,
este grupo contribui para formulação de políticas de recursos humanos e políticas de emprego na ciência e na tecnologia em geral, e especificamente na área de tecnologia de informação
e comunicação, inclusive aquelas que visem à promoção da igualdade de gênero e raça nesta
área e no mercado de trabalho de um modo geral.

Configurações Institucionais e Relações de Trabalho
Líder(es) do grupo: Sayonara Grillo Coutinho Leonardo da Silva
Área predominante: Ciências Sociais Aplicadas; Direito
Instituição: Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
Unidade: Curso de Pós-Graduação em Direito
Endereço
Rua Moncorvo Filho, 08
Centro, Rio de Janeiro - RJ | CEP: 22460-210
Telefone: (21) 2221.8350
Site: Informação não disponibilizada

Repercussões dos trabalhos do grupo
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O Grupo de Pesquisa “Configurações Institucionais e Relações de Trabalho”, do Programa de
Pós-Graduação em Direito da Faculdade de Direito, articula docentes e discentes da graduação em direito da UFRJ, do PPGD-FND e recebe colaboração de pesquisadores de outras
instituições e áreas de conhecimento. Tem como propósito desenvolver investigações afetas
ao estudo das instituições que estruturam as relações de trabalho no Brasil, como também se
propõe a ser um laboratório de acompanhamento das propostas em discussão no cenário público que pugnam pela reformulação do marco regulatório aplicável ao mundo do trabalho
na contemporaneidade. Privilegia a abordagem interdisciplinar, com ênfase nas abordagens
provenientes da sociologia do trabalho, da economia e da ciência política, de modo a refletir
sobre as teorias jurídicas que se voltam à fundamentação e análise dos sistemas de regulação laboral. Os trabalhos do grupo são produzidos coletivamente e tem sido apresentados à
comunidade acadêmica por meio de publicações, apresentações em Congressos, Seminários
e nas Jornadas de Iniciação Científica (XXX e XXXI - Jornadas UFRJ), em que foram apresentados 5 trabalhos envolvendo 8 alunos da Nacional, tendo repercutido de modo positivo,
como se pode observar pela premiação consecutiva (2007-2008) de integrantes do grupo nas
Jornadas de Iniciação Científica da UFRJ (Menção Honrosa).
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Educação, Trabalho e Cultura
Líder(es) do grupo: Janaina Pereira de Oliveira; Ricardo Cesar Rocha da Costa
Área predominante: Ciências Humanas; Educação
Instituição: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ)
Órgão: Diretoria de Pós-Graduação e Pesquisa (DIPOG)
Unidade: São Gonçalo
Endereço
Rua Oliveira Botelho, s/n
Neves, São Gonçalo - RJ | CEP: 24425-005
Telefone: (21) 2628.0099
Site: http://www.ifrj.edu.br/

Repercussões dos trabalhos do grupo
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Investigar as relações existentes entre trabalho e educação no capitalismo contemporâneo,
sob a ótica da educação profissional de trabalhadores. Desenvolver estudos sobre políticas
públicas curriculares na realidade brasileira, no que se refere às medidas governamentais e às
ações exercidas pelos educadores. Pesquisar as relações que podem ser estabelecidas entre a
modernização tecnológica e a questão ambiental, em todos os seus níveis.

Estratégias de Inovação na Organização do Trabalho
Líder(es) do grupo: Antonio Martinez Fandiño; Beatriz Quiroz Villardi
Área predominante: Ciências Sociais Aplicadas; Administração
Instituição: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ)
Órgão: Instituto de Ciências Humanas e Sociais
Unidade: Departamento de Ciências Administrativas e Contábeis
Endereço
Estrada BR 465 (Antiga Rio São Paulo) - km 7
Centro, Seropédica - RJ | CEP: 23890-000
Telefone: (21) 2682.1701
Site: Informação não disponibilizada

Repercussões dos trabalhos do grupo
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Em termos acadêmicos, ampliar a base de conhecimentos empíricos sobre a realidade regional de como o trabalho é organizado nas empresas da região do Estado Rio de Janeiro e
cercanias, a partir de estudos e análises de construtos teóricos entendidos como de excelência
pela comunidade cientifica mundial. De posse do entendimento das dinâmicas da realidade
estudada, os produtos esperados destes trabalhos de pesquisas são a criação de metodologias
e ferramentas que possibilitem a otimização das organizações que ocupam o espaço econômico do Rio de Janeiro.
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Grupo de Pesquisas Sobre Trabalho, Política e Sociedade (GTPS)
Líder(es) do grupo: José dos Santos Souza
Área predominante: Ciências Humanas; Sociologia
Instituição: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ)
Órgão: Instituto Multidisciplinar (Nova Iguaçu)
Unidade: Departamento de Educação e Sociedade
Endereço
Rua Capitão Chaves, 60
Centro, Nova Iguaçu - RJ | CEP: 26221-010
Telefone: (21) 2669.0105
Site: http://www.ufrrj.br/institutos/im

O GTPS congrega docentes, alunos de graduação, pós-graduandos e técnicos de nível superior da UFRRJ que investigam as formas contemporâneas de trabalho e gestão da produção,
a história social do trabalho, as relações sociais de produção, as formas de organização e ação
coletiva dos trabalhadores, a relação entre trabalho e educação e a relação entre a educação
e as políticas públicas de trabalho, qualificação e geração de emprego e renda. A categoria
“Trabalho” é o elemento aglutinador das diferentes atividades de pesquisa do GTPS. Sua
missão é oferecer a pesquisadores de diversas áreas de conhecimento um ambiente profícuo para a articulação de reflexões e produção de conhecimento sobre o trabalho, não só
na sua dimensão econômica, mas sociológica, política e cultural. Atualmente, as atividades
do GTPS são desenvolvidas por meio de três linhas de pesquisa: I) Trabalho e Educação;
II) Políticas Públicas de Trabalho e Renda; III) Gestão do Trabalho e da Produção. Além de
atividades de pesquisa articuladas ao ensino e a atividades de extensão universitária, o GTPS
atua também na formação de novos pesquisadores por meio de orientação de bolsistas de
iniciação científica do CNPq e do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica
da UFRRJ (PROIC), além de apoiar pesquisas de pós-graduandos lato sensu e de mestrandos
e doutorandos que desenvolvem estudos concernentes à vocação do GTPS. Atualmente o
GTPS conta com dez projetos de pesquisa em andamento e seis bolsas de iniciação científica,
além de diversas dissertações de mestrado, monografias de graduação e de pós-graduação
lato sensu em andamento.
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Repercussões dos trabalhos do grupo

História Social do Trabalho
Líder(es) do grupo: Alexandre Fortes; Antonio Luigi Negro
Área predominante: Ciências Humanas; História
Instituição: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ)
Órgão: Instituto Multidisciplinar
Unidade: Programa de Pós-Graduação em História
Endereço
Rua Professor Paris, s/n
Centro, Nova Iguaçu - RJ | CEP: 26221-150
Telefone: (21) 2669.5661
Site: Informação não disponibilizada

RIO DE JANEIRO

Repercussões dos trabalhos do grupo
Destina-se a estreitar vínculos entre os componentes de um grupo de pesquisa que vem atuando em conjunto desde 1991, quando se formou reunindo cinco mestrandos do Programa
de Pós-Graduação em História da Unicamp, todos com concentração de pesquisa em História Social do Trabalho. Depois das dissertações, vieram as teses de doutorado, sobreveio
em seguida a docência e os atuais desafios do ensino e da pesquisa. Este grupo, pensado
para dar visibilidade às atividades coletivas efetivadas ao longo dos anos e também para atualizar aspectos importantes dos percursos dos professores aqui reunidos, dispondo-os em
uma rede, tem por vocação o debate, a formação de recursos humanos, a gestão de espaços
institucionais de ensino, a docência e a pesquisa em História Social. Tem foco permanente na
experiência da classe trabalhadora no Brasil mas mantém interfaces e realiza análises comparativas nos âmbitos da História Contemporânea Geral e da História Latino-Americana. Além
do grande número de publicações (artigos, coletâneas, capítulos em coletâneas, livros, etc.),
este grupo também está congregado, no âmbito editorial, na Comissão Editorial Coleção da
História do Povo Brasileiro, cujos títulos reexaminam, com excelência de saber, episódios e
processos marcantes de nossa História. O grupo dedica-se também à editoria de dossiês em
periódicos científicos de História e à organização de coletâneas sobre temáticas relacionadas
ao seu foco de estudos. Quanto à pós-graduação, o grupo atua em vários programas, o que o
caracteriza como uma rede interinstitucional voltada à promoção da excelência na pesquisa
e à formação de pesquisadores.
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Empresa, Trabalho e Relações de Consumo: responsabilidade
civil, administrativa e criminal
Líder(es) do grupo: Carla Izolda Fiuza Costa Marshall
Área predominante: Ciências Sociais Aplicadas; Direito
Instituição: Grupo IBMEC (IBMEC)
Endereço
Avenida Presidente Wilson, 118
Centro, Rio de Janeiro - RJ | CEP: 20030-020
Telefone: (21) 3284.4000
Site: Informação não disponibilizada

Repercussões dos trabalhos do grupo
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O grupo de pesquisa em referência objetiva o aprofundamento dos estudos e pesquisa sobre a
atuação do Estado no domínio econômico como um dos fatores determinantes nas políticas
públicas implementadas, uma vez que dele parte o modelo que rege e/ou que irá reger as relações econômicas na sociedade, diante do processo de articulação de três vertentes de pensamento, denotando-se o Direito, a Economia e as Organizações. A Constituição da República
Federativa Brasileira consolida e legitima a ação do Estado atuando na economia, havendo
previsão de atuação do Estado no domínio econômico nacional por intermédio de múltiplas
formas, tais como: o planejamento, do fomento e do poder de polícia.

Estado, Trabalho, Território e Natureza
Líder(es) do grupo: Carlos Bernardo Vainer; Henri Acselrad
Área predominante: Ciências Sociais Aplicadas; Planejamento Urbano e Regional
Instituição: Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
Órgão: Instituto de Pesquisa Planejamento Urbano e Regional
Endereço
Prédio da Reitoria, s/n - Sala 533
lha do Fundão, Rio de Janeiro - RJ | CEP: 21910-240
Telefone: (21) 2598.1915 | Fax: (21) 2598.1915
Site: http://www.ippur.ufrj.br
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Repercussões dos trabalhos do grupo
Publicações, palestras, eventos científicos e da sociedade civil, entrevistas em rádio e jornais.
Bibliografia de cursos de graduação e pós de geografia, demografia, meio ambiente, planejamento, etc, no Brasil e exterior. Conselhos Editoriais: “Travessia”, “Rev. Bras. de Estudos
Populacionais”, “Sociedade e Meio Ambiente”, “Rev. Bras. de Estudos Urbanos e Regionais”
(C.V. - H.A, editor). Consultorias e Participações Científicas: CNPq, FINEP, FAPESP, CAPES, FAPERJ (C.V., H.A.). Faculty Associate do Lincoln Institute of Land Policy /Cambridge-USA, convidado a redigir o verbete “Cidades Sustentáveis” da Enciclopédia UNESCO de
Ciências Sociais (H.A.). Assessoria a ONGs: CUT/Escola Nordeste, CUT-RJ, FASE, IBASE
(H.A.), Movimento de Atingidos por Barragens, International Committee for Dams, Rivers
and People (C.V.). Consultorias: Comissão de Assuntos Urbanos da Câmara Municipal do R.
J. (C.V., H.A.), Prefeitura de Belém, Eletrobrás (C.V.). Membro Fórum Consultivo do Dams
and Develpment Project/United Nation Environment Program (C.V.). Audiências Públicas:
Comissão de Direitos do Consumidor, Minorias e Meio Ambiente; Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Deputados, Latin American Regional Consultation of the World Commission on Dams (C.V.). Coordenador do Program of Research and Cooperation on Social
Movements in the South - Brazil, South Africa, India and Thailand (C.V.). Citações: Working
Papers do Department of Anthropology/University of Florida; Refugee Center/Univerity of
Oxford; Sofia-Diskussionsbeitrage zur Institutionenanalyse, Berlin; Institut fur Entwicklung
und Frieden do Gerhard-Mercator Universitat, Duisburg, Alemanha. Artigos referenciados:
Banco de Dados Fonacit, Venezuela; Infoladen Datenbank da Alemanha (H.A.).
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Estudos e Ações em Saúde Reprodutiva e Trabalho Feminino
Líder(es) do grupo: Ludmila Fontenele Cavalcanti; Zuleica Lopes Cavalcanti de Oliveira
Área predominante: Ciências Sociais Aplicadas; Serviço Social
Instituição: Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
Unidade: Departamento de Política Social e Serviço Social Aplicado
Endereço
Avenida Pasteur, 250 - Fundos
Praia Vermelha, Rio de Janeiro - RJ | CEP: 22290-240
Telefone: (21) 3873.5408
Site: Informação não disponibilizada

O Grupo de Pesquisa tem como objetivos: produzir conhecimento na área da sexualidade,
reprodução e relações de gênero no cerne das políticas públicas; articular os diferentes conteúdos à formação profissional do aluno; promover capacitação técnica na assistência à saúde
reprodutiva; estimular a sistematização das práticas dos assistentes sociais e estagiários de
Serviço Social; sinalizar formas de atuação do assistente social no PAISM e no SUS; formular
diagnósticos em sua área temática. O caráter extensionista do Grupo de Pesquisa viabiliza e
fortalece o compromisso da universidade pública em atender demandas reais e emergentes de
parcelas da sociedade brasileira, no âmbito da concretização e expansão das políticas sociais
públicas, voltadas para a implantação/ implementação dos direitos sexuais e reprodutivos.
Sua atuação propicia respostas efetivas e de impacto significativo na alteração de problemas
detectados no quadro epidemiológico da saúde sexual e reprodutiva associadas à capacitação e formação profissional nessa área. A trajetória interinstitucional do Grupo aponta para
uma inter-relação entre universidade, instituição formadora e demandas sociais no sentido
de, por um lado, capacitar os alunos para um efetivo exercício profissional respaldado num
consolidado arcabouço teórico-metodológico advindo das ciências sociais e humanas, onde
a pesquisa e a formulação, gestão e avaliação das políticas sociais, enquanto direitos sociais de
cidadania são os marcos principais da formação. Entende-se que os resultados apresentados
contribuem para reafirmar a construção e consolidação de uma universidade pública, democrática e cidadã, que tem como postulados ético-morais o compromisso com o conhecimento científico e em particular com aquele voltado para o desenvolvimento e transformação do
quadro epidemiológico da saúde reprodutiva no Brasil.
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Repercussões dos trabalhos do grupo

Grupo de Estudos em Serviço Social, Saúde,
Trabalho e Meio Ambiente (GESTA)
Líder(es) do grupo: Lúcia Maria de Barros Freire, Cleier Marconsin
Área predominante: Ciências Sociais Aplicadas; Serviço Social
Instituição: Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)
Órgão: Faculdade de Serviço Social
Unidade: Departamento de Política Social
Endereço
Rua São Francisco Xavier, 524 - Bloco E, 8° Andar, Sala 8025
Maracanã, Rio de Janeiro - RJ | CEP: 20550-900
Telefone: (21) 2334.0320 | Fax: 2587.7632
Site: Informação não disponibilizada
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Repercussões dos trabalhos do grupo
O GESTA constitui-se em torno da saúde, trabalho, meio ambiente e o Serviço Social na relação entre essas áreas. Elas são de crescente importância social e política, com repercussões
na imagem do Brasil, dos seus Estados e Municípios e estratégicas para as políticas públicas,
principalmente quando tratadas de forma articulada, pela sua interdependência e transversalidade. Tal articulação constitui um dos maiores desafios para a gestão pública, na perspectiva da intersetorialidade, presente nos estudos atuais. O eixo central comum às diversas linhas
do Grupo é a saúde do trabalhador sob a perspectiva da determinação social do processo
trabalho-saúde-doença, que expressa mediações historicamente construídas, nas esferas da
economia, da política e da cultura, nas dimensões das totalidades universal, particulares e
singulares. Seu foco particularizado situa-se no Estado do Rio de Janeiro, mas relacionado
às atuais tendências, contradições e correlações de forças mundiais, continentais, nacionais,
estaduais e municipais, que rebatem nas instituições, programas e instâncias políticas de controle social democrático. O Grupo desenvolve quatro linhas de pesquisa, com um total de seis
pesquisas e um projeto de extensão, que são: na primeira linha, Gestão em Hospitais Públicos no Rio de Janeiro e Controle Social da Saúde do Trabalhador da Saúde: o Serviço Social
nessa relação, e o projeto de extensão Assessoria ao Desenvolvimento da Política Nacional de
Humanização em um Hospital Universitário. Na segunda, Saúde, Trabalho, Meio Ambiente
e Controle Social. Na terceira, Observatório de Vigilância em Saúde do Trabalhador; Condições de Trabalho e Risco de Câncer de Pulmão; Saúde do Trabalhador e Meio Ambiente em
uma empresa privatizada. Na quarta, referente à questão do Trabalho e da Cultura, situa-se
um dos eixos básicos de estudo para todas as pesquisas.
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Núcleo de Estudos da Sociedade, Trabalho e Território (NESTTE)
Líder(es) do grupo: Cezar Augusto Miranda Guedes; Alberto de Oliveira
Área predominante: Ciências Sociais Aplicadas; Economia
Instituição: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ)
Órgão: Instituto de Ciências Humanas e Sociais
Unidade: Departamento de Ciências Econômicas
Endereço
BR 465 - Km 47
Campus Universitário, Seropédica - RJ | CEP: 23890-000
Telefone: (21) 2682.1701 | Fax: (21) 2682.1042
Site: http://www.ufrrj.br

Repercussões dos trabalhos do grupo
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O NESTTE atua na geração de conhecimento, através de estudos e pesquisas que tenham a
temática do Desenvolvimento, Território e Trabalho como cenário principal. O grupo atua,
através das atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão, na formação e capacitação de recursos humanos, qualificando-os à elaboração e à execução de projetos e políticas públicas de
desenvolvimento urbano e regional. Reúne pesquisadores e estudantes da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que através de projetos de pesquisas e ensino em programas de
pós-graduação, contribuem com a geração e divulgação científica nacional. O Grupo mantém cooperação com o Grupo de Pesquisa - CNPq “Território e Desenvolvimento” (IE/UNICAMP), liderado pelo Prof. Dr. Carlos Antônio Brandão.

RIO GRANDE DO NORTE
Grupo de Estudos e Pesquisas em Espaço, trabalho,
Inovação e Sustentabilidade (GEPETIS)
Líder(es) do grupo: William Eufrásio Nunes Pereira; Marconi Gomes da Silva
Área predominante: Ciências Sociais Aplicadas; Economia
Instituição: Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
Órgão: Centro de Ciências Sociais Aplicadas
Unidade: Departamento de Economia
Endereço
Avenida Senador Salgado Filho - BR 101
Lagoa Nova, Natal - RN | CEP: 59072-970
Telefone: (84) 3205.3509
Site: http://gepetis.blogspot.com/

Repercussões dos trabalhos do grupo
A proposta do grupo é promover estudos e pesquisas nas áreas de trabalho dos professores que o compõe. Além dos estudos e pesquisas, vamos promover eventos, cursos de curta, média e longa duração, prestar assessoria e consultoria a órgãos públicos e instituições
privadas que necessitem das informações, dados, conhecimentos e pesquisas desenvolvidas
pelo grupo. Pretendemos manter um contato direto e permanente com a UFRN e demais
universidades brasileira, construindo uma rede de pesquisas e estudos que possam ampliar
os trabalhos e conhecimentos na área de interesse dos pesquisadores. O GEPETIS pretende
contribuir com a formação integral dos alunos do curso de economia da UFRN promovendo
atividades nas quais os mesmos possam se inserir contribuir e aprender. O Núcleo é composto por professores doutores e mestres com larga experiência em estudos, ensino, pesquisas e
consultoria em questões vinculadas ao meio ambiente e ao trabalho. Podem integrar o núcleo
de forma permanente ou temporária, professores, alunos de pós-graduação e de graduação,
como também profissionais interessados em desenvolver pesquisas e atividades pertinentes a
questão sócio-ambiental e do trabalho.

76

Grupo de Estudos em Serviço Social, Trabalho e Lutas Sociais
Líder(es) do grupo: Sâmya Rodrigues Ramos; Iana Vasconcelos Moreira Rosado
Área predominante: Ciências Sociais Aplicadas; Serviço Social
Instituição: Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN)
Órgão: Faculdade de Serviço Social
Unidade: Departamento de Serviço Social
Endereço
Rua Professor Antônio Campos, S/N
Costa e Silva, Mossoró - RN | CEP: 59600-970
Telefone: (84) 3315.2212 | Fax: (84) 3315.2210
Site: Informação não disponibilizada

Repercussões dos trabalhos do grupo
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Informação não disponibilizada.

RIO GRANDE DO SUL
Grupo de Pesquisa sobre Trabalho e Assistência Social (GPsTAS)
Líder(es) do grupo: Gleny Terezinha Duro Guimarães
Área predominante: Ciências Sociais Aplicadas; Serviço Social
Instituição: Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS)
Unidade: Departamento de Pós-Graduação em Serviço Social
Endereço
Avenida Ipiranga, 6681
Partenon, Porto Alegre - RS | CEP: 9061.9900
Telefone: (51) 3320.3500
Site: Informação não disponibilizada

Repercussões dos trabalhos do grupo
O GPsTAS, vinculado ao Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Serviço Social da
PUCRS, insere-se em duas linhas de pesquisa do programa: Políticas Sociais e Processos de
Trabalho. A finalidade do grupo é contribuir para a produção do conhecimento no Serviço
Social. Os objetivos do grupo de pesquisa são: oportunizar um espaço de interlocução
entre a formação profissional e o processo de trabalho do assistente social; contribuir para a
formação do aluno na construção do conhecimento em pesquisa; desenvolver a habilidade
de investigação através da vivência nas diversas etapas metodológicas na prática da pesquisa;
promover oficinas, cursos, seminários, encontros, debates, etc, a partir dos eixos temáticos
desenvolvidos no grupo de pesquisa; realizar atividades de pesquisa, contando com a
integração das disciplinas do curso de graduação e pós-graduação e com os demais grupos
de pesquisa; preparar o aluno da graduação para o ingresso na pós-graduação integrando
atividades de ensino, pesquisa e extensão.
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Grupo Interdisciplinar de Estudos da
Inovação e do Trabalho (GINEIT)
Líder(es) do grupo: Valmíria Carolina Piccinini
Área predominante: Ciências Sociais Aplicadas; Administração
Instituição: Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Órgão: Escola de Administração
Unidade: Departamento de Ciências Administrativas
Endereço
Rua Washington Luis, 855 - Sala 422
Centro, Porto Alegre - RS | CEP: 90010-460
Telefone: (51) 3308.3479 | Fax: (51) 3308.3991
Site: http://www.ppga.ufrgs.br/gineit

Repercussões dos trabalhos do grupo
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O entendimento de que as Relações de Trabalho (RT) são oriundas das relações sociais de
produção e o pressuposto de que, os novos formatos organizacionais utilizam-se de novos
mecanismos de coordenação e de divisão do trabalho, gera a necessidade de compreensão
das alterações sofridas ou não pelos padrões de RT. Dentre as mudanças, emergem neste
novo cenário questões estratégicas para as organizações e pessoas do século XXI, tais como:
qualidade de vida, subjetividade, sentido do trabalho, dentre outros. O interesse maior é o
de gerar reflexões sobre as mudanças advindas da reestruturação produtiva relacionados ao
trabalho.

Grupo Interdisciplinar de Estudos sobre Trabalho (GIEST)
Líder(es) do grupo: Cleide Fátima Moretto
Área predominante: Ciências Sociais Aplicadas; Economia
Instituição: Universidade de Passo Fundo (UPF)
Órgão: Faculdade de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis
Unidade: Centro de Extensão e Pesquisa (Cepeac)
Endereço
Campus I - BR 285
São José, Passo Fundo - RS | CEP: 99001-970
Telefone: (54) 3316.8245 | Fax: (54) 3316.8236
Site: Informação não disponibilizada

RIO GRANDE DO SUL

Repercussões dos trabalhos do grupo
O grupo propõe-se a desenvolver estudos que articulem os diferentes olhares sobre o mundo
do trabalho, oferecendo um espaço permanente não somente à produção e ao diálogo do
conhecimento inter e transdisciplinar mas, sobretudo, às práticas de capacitação voltadas às
alternativas socioeconômicas abertas a sociedade. Busca-se, ao mesmo tempo, contemplar as
imbricações entre o trabalho e o modelo de desenvolvimento econômico e as questões mais
específicas da subjetividade que atravessam o social. No contexto de busca de soluções para a
crise socioeconômica observamos que a informalidade e a solidariedade aparecem como um
vetor organizador da produção. Está presente nos questionamentos e nas discussões, como
a pesquisa, para além de uma estrutura de construção de conhecimento ainda fragmentado,
pode contribuir para oferecer alternativas concretas de inclusão e de geração de renda. O
ponto de partida dos estudos foi uma publicação conjunta de alguns dos pesquisadores, no
ano de 2001, do livro “Economia Solidária e Reestruturação Produtiva: (sobre)vivências no
mundo do trabalho Atual”. O grupo realiza seminários de pesquisa quinzenais, nos quais são
apresentados textos para discussão desenvolvidos pelos seus integrantes e outros convidados.
No ano de 2004 realizou o “Seminário (Re)Pensando o Trabalho no Contexto Produtivo Atual”, cujas reflexões foram publicadas no livro “Trabalho e Trabalhadores: significados e significâncias, publicado em 2006 pela editora Unijuí. Em agosto de 2007 realizou o “II Seminário
(Re)Pensando o Trabalho no Contexto Produtivo Atual”.
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Núcleo de Estudo e Pesquisa em Práticas Sociais
Líder(es) do grupo: Isadora Wayhs Cadore Virgolin; Mari Aparecida Bortoli
Área predominante: Ciências Sociais Aplicadas; Serviço Social
Instituição: Universidade de Cruz Alta (UNICRUZ)
Órgão: Departamento de Estudos Humanos e Sociais
Unidade: Curso de Serviço Social
Endereço
Rua Andrade Neves, 308
Centro, Cruz Alta - RS | CEP: 98025-810
Telefone: (55) 3321.1500 | Fax: (55) 3321.1500
Site: Informação não disponibilizada

Repercussões dos trabalhos do grupo
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Através do grupo, estudantes e professores realizam pesquisas sobre temas pertinentes ao
campo de atuação do assistente social. As pesquisas tem resultado em produções e proporcionado aos estudantes do curso de serviço social a experiência da publicação além da qualificação do processo de formação. Outro aspecto importante é que as pesquisas servem de
base para a elaboração de projetos de extensão, pois ao produzirem conhecimento sobre a
realidade do município e região podem propor ações de transformação social.

Direito do Trabalho e Processual do Trabalho
Líder(es) do grupo: Maira Angélica Dal Conte Tonial; José Mello de Freitas
Área predominante: Ciências Sociais Aplicadas; Direito
Instituição: Universidade de Passo Fundo (UPF)
Endereço
Campus Universitário I
São José, Passo Fundo - RS | CEP: 99001-970
Telefone: (55) 3316.8100
Site: Informação não disponibilizada

Repercussões dos trabalhos do grupo
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O estudo do direito do trabalho exige o aprofundamento do relacionamento entre direitos
fundamentais e direitos trabalhistas, com o fito de determinar a exata compreensão das relações individuais e coletivas do trabalho, sempre a suscitar os conflitos correspondentes ao
embate capital e trabalho. Dessa sorte, o grupo pretende fazer realizar um trabalho de pesquisa direcionado à compreensão daquele relacionamento entre os direitos fundamentais e o
próprio direito do trabalho, de sorte a permitir uma visão mais atualizada, tendo em conta o
necessário relacionamento do direito do trabalho e das demais ciências sociais. A repercussão perseguida, dessa sorte, é desenvolvimento da curiosidade em buscar as linhas de aproximação e desencontro, que permitam estabelecer um olhar crítico em busca de uma nova
perspectiva para o direito do trabalho, fulcrada nos direitos fundamentais.
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Direito, Trabalho e Sociedade
Líder(es) do grupo: Rosangela Werlang; Juliana Della Valle Biolchi
Área predominante: Ciências Sociais Aplicadas; Direito
Instituição: Universidade Luterana do Brasil (ULBRA)
Órgão: Unidade Universitária de Carazinho
Unidade: Unidade Universitária de Carazinho
Endereço
BR 285 - km 335
Borghetti, Carazinho - RS | CEP: 99500-000
Telefone: (54) 3329.1111 | Fax: (54) 3329.1010
Site: Informação não disponibilizada

Repercussões dos trabalhos do grupo
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O grupo de pesquisa objetiva analisar as transformações no mundo do trabalho, especialmente aquelas ocorridas a partir do final dos anos 70 e suas repercussões. O grupo especialmente pretende estudar as transformações que se encontram em curso no mundo do
trabalho, notadamente, no que se refere à estruturação de um novo capitalismo, ordenado a
partir de imperativos destrutivos que conduzem à precarização das relações de trabalho, sob
a égide da mundialização do capital. Por fim, objetiva-se analisar as repercussões das formas
alternativas de produção e gestão do trabalho a partir da análise das formas autogestionárias
de produção, bem como verificar qual é o papel do Direito frente a estas questões.

História do Trabalho
Líder(es) do grupo: Beatriz Ana Loner; Lorena Almeida Gill
Área predominante: Ciências Humanas; História
Instituição: Universidade Federal de Pelotas (UFPEL)
Unidade: Núcleo de Documentação Histórica
Endereço
Rua Alberto Rosa, 154 / ICH / Núcleo de Documentação Histórica
Centro, Pelotas - RS | CEP: 96010-770
Telefone: (53) 3278.6765 | Fax: (53) 3278.6765
Site: http://www.ufpel.tche.br/ich/ndh

Repercussões dos trabalhos do grupo
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Este grupo é constituído de pesquisadores da área de humanas, que tem em comum estudar
o trabalhador, no tempo e no espaço histórico. Inicialmente tendo se formado a partir do
estudo de temas tradicionais, como greves e organização sindical ou partidária, atualmente
o grupo está evoluindo para abranger outras formas de expressão dos trabalhadores, como a
vida em família, o lazer, a saúde, a recreação e a criminalidade. A constituição do trabalhador
brasileiro, desde o império e o trabalhador escravo, até o trabalho livre dos nossos dias, é visto pelo grupo como fases de um mesmo continuum, que não devem ser analisadas de forma
isolada. Atualmente, as pesquisas tendem a explorar mais o relacionamento de segmentos
da classe operária, como grupos étnicos ou de cidades ou regiões em particular, procurando
apreender o trabalhador em seus bairros, clubes e outros espaços de lazer e trabalho. Principais linhas de pesquisa: - formas de associação e organização dos trabalhadores - mobilização
e manifestações de classe operária -saúde do trabalhador -organização etnia negra - história
oral.
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Grupo de Pesquisas e Estudos sobre Trabalho,
Educação e Políticas Públicas (KAIRÓS)
Líder(es) do grupo: Liliana Soares Ferreira
Área predominante: Ciências Humanas; Educação
Instituição: Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)
Unidade: Departamento de Fundamentos da Educação
Endereço
Avenida Roraima, 1000
Camobi, Santa Maria - RS | CEP: 97110-755
Telefone: (55) 3320.8000
Site: http://www.ufsm.br/kairos

O Kairós vem expandindo sua atuação, a cada ano. É GT-RS do HISTEDBR e, recentemente.
A escolha do nome Kairós deve-se a dois aspectos essenciais para o Grupo: a) evidenciar os
sentidos que impregnam as atividades e a convivência entre os pesquisadores; b) evidenciar
o aporte teórico-metodológico com a qual se produz conhecimento, cuja base é marxista.
Explicita-se. Os gregos antigos usavam duas palavras principais para tempo: a) Chronos, o
tempo mensurável, utilizado, cotidianamente, para obter fins, gerando o cansaço e afastamento dos desejos. Diferentemente, b) Kairós, é o tempo da oportunidade. Literalmente, significa momento magicamente oportuno? Para escolher e agir. Ao se entender essa diferença
de sentidos, se percebe como é difícil experimentar o kairós, que exige um modo diferenciado de estar e viver no mundo, escrevendo sua história. Esses sentidos estão relacionados às
temáticas trabalhadas pelo Grupo: gestão do pedagógico, políticas públicas, trabalho, memórias, história, relações de gênero. As abordagens dessas temáticas têm uma centralidade:
o trabalho, entendido como possibilidade de produzir e intervir no social; e como limitação,
por ser o trabalho humano, na contemporaneidade, um dos aspectos sociais mais precarizados. Nesse viés, o Grupo visa a auxiliar na busca de renovados sentidos e dimensões de
pedagógico e trabalho na escola. Esse processo, em outras palavras, significa reconstituir,
com os demais professores, o lugar histórico e social, na escola, de gestores do pedagógico.
Em suma, viver o kairós.
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Repercussões dos trabalhos do grupo

Dinâmica industrial, competitividade e internacionalização produtiva
Líder(es) do grupo: Maria Lucrécia Calandro; Clarisse Chiappini Castilhos
Área predominante: Ciências Sociais Aplicadas; Economia
Instituição: Fundação de Economia e Estatística (FEE)
Órgão: Centro de Estudos Econômicos e Sociais
Unidade: Núcleo de Análise Setorial
Endereço
Rua Duque de Caxias, 1691
Centro, Porto Alegre - RS | CEP: 90010-283
Telefone: (51) 3216.9036 | Fax: (51) 3225.0006
Site: http://www.fee.rs.gov.br

RIO GRANDE DO SUL

Repercussões dos trabalhos do grupo
Este grupo dá continuidade aos estudos desenvolvidos, desde os anos 80, por pesquisadores
da FEE que integravam o Núcleo de Estudos Industriais (NEI) e o Núcleo de Estudos do Trabalho (NET). Destacam-se as pesquisas: Competitividade e Inovação na Indústria Gaúcha,
realizada nos anos 90, com financiamento do SEBRAE, que examinou as transformações na
indústria gaúcha frente a um ambiente de acirramento da concorrência, de avanços tecnológicos e de internacionalização da economia brasileira. Entre 1997 e 1998, com financiamento
da FINEP e apoio da FAPERGS, os projetos Reestruturação da Agroindústria - indústrias de
uva e cítricos, indústria de máquinas e implementos agrícolas e agroindústria alimentar e
Trabalho e Tecnologia-empresas de automação industrial de base microeletrônica, empresas
de software e empresas do segmento mecânica desenvolvidos no âmbito da linha de pesquisa.
Os Impactos Sociais e Territoriais da Reestruturação Econômica no RS. Ainda nesse período,
registra-se a participação no projeto RS 2010, na parte referente à análise da indústria gaúcha,
sob a coordenação da Secretaria de Coordenação e Planejamento do RS. Nos anos 2000, o
projeto Mercados Regionais de Trabalho no RS: manifestações da reestruturação produtiva
em quatro regiões selecionadas nos anos 90, financiado pela FAPERGS, teve como foco central a dimensão mercado de trabalho referida à problemática do desenvolvimento regional,
o que se demonstrou importante para dar suporte a um tratamento das trajetórias regionais
da estrutura produtiva, da ocupação e do desemprego. Novos temas foram sendo adicionados à agenda de pesquisa, tais como: estudos dos sistemas locais de produção, de política
industrial, de impactos da globalização sobre o trabalho industrial e estudos sobre cadeias
produtivas. Os resultados das pesquisas foram divulgados na forma de relatórios técnicos,
livros e artigos diversos.
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Grupo de Estudos e Pesquisa em Saúde e Trabalho
Líder(es) do grupo: Jussara Maria Rosa Mendes
Área predominante: Ciências Sociais Aplicadas; Serviço Social
Instituição: Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul - PUCRS
Unidade: Departamento de Pós-Graduação em Serviço Social
Endereço
Avenida Ipiranga, 6681- Prédio 15, Sala 325
Partenon, Porto Alegre - RS | CEP: 90619-900
Telefone: (51) 3320.3500 | Fax: (51) 3320.3606
Site: http://www.pucrs/fss/nucleo/nest

O Grupo de Estudos e Pesquisa em Saúde e Trabalho que compõe o Núcleo de Estudos e
Pesquisa em Saúde e Trabalho (NEST) foi criado em 1999, pela Profa. Dra. Jussara Maria
Rosa Mendes, a partir da estratégia institucional de incentivo a pesquisa e estudos na área de
Saúde do Trabalhador. Nesta perspectiva Saúde, Trabalho e Formação, são categorias centrais
no desenvolvimento de estudos sobre as desigualdades sociais e suas diferentes formas de
expressão individual e coletiva. O NEST investiga a construção social da invisibilidade que
permeia os processos sociais ao mesmo tempo em que busca identificar os significados e
estratégias de resistência construídas pelos grupos sociais na sociedade contemporânea. No
contexto atual de profundas transformações societárias e da emergência da perspectiva social
no processo saúde-doença se organiza e implementa o campo da Saúde do Trabalhador como
uma das temáticas que compõem áreas de investigação do Programa de Pós-Graduação em
Serviço Social da Faculdade de Serviço Social, que articula os processos de formação entre
alunos da Graduação e da Pós-Graduação. Também, se desenvolvem pesquisas com diferentes grupos interdisciplinares, interinstitucionais e de serviços que atuam na área de Saúde e
Trabalho, por meio de parcerias viabilizadoras do trabalho em rede com universidades dos
três estados da região sul do país, bem como experiência em intercâmbio nacional com a
UFSC e a FIOCRUZ e internacional com o INSERM, na França e com a FIUC. Estas iniciativas têm o propósito de investir em novas metodologias e tecnologias voltadas para a formação e investigação e, ainda, possibilitar o estabelecimento do trabalho em rede intercontinental na produção e divulgação de conhecimentos na área de saúde, trabalho e formação.
As pesquisas em desenvolvimento no NEST contam com financiamento de órgãos estaduais,
federais e internacionais: SES/RS, PUCRS, FAPERGS, CNPq, CAPES, Ministério da Saúde e
FIUC.
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Repercussões dos trabalhos do grupo

RONDÔNIA
Centro de Estudos Interdisciplinar em Desenvolvimento
Sustentável da Amazônia (CEDSA)
Líder(es) do grupo: Mariluce Paes de Souza; Theophilo Alves de Souza Filho
Área predominante: Ciências Sociais Aplicadas; Planejamento Urbano e Regional
Instituição: Universidade Federal de Rondônia (UNIR)
Órgão: Núcleo de Ciências Sociais (NUCS)
Endereço
BR 364 - Km 9,5 (sentido Guajará Mirim - Campus Universitário)
Centro, Porto Velho - RO | CEP: 78900-970
Telefone: (69) 2182.2247 | Fax: (69) 2182.2103
Site: http://www.cedsa.com.br

Repercussões dos trabalhos do grupo
O CEDSA tem por missão contribuir para o fortalecimento do Estado de Rondônia e da
Amazônia através da elaboração e execução de pesquisas, estudos, projetos de intervenção,
formação e capacitação de recursos humanos capazes de compreender e atuar diante do processo de desenvolvimento considerando a biodiversidade amazônica e diferenciações culturais e o potencial para o agronegócio na busca da promoção do desenvolvimento sócio-econômico regional.
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SANTA CATARINA
Grupo de Estudos das Transformações Organizacionais:
Relações de Trabalho e Sociedade
Líder(es) do grupo: Clerilei Aparecida Bier
Área predominante: Ciências Sociais Aplicadas; Administração
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)
Órgão: Escola Superior de Administração e Gerência
Unidade: Departamento de Administração Empresarial
Endereço
Avenida Madre Benvenuta, 2037
Itacorubi, Florianópolis - SC | CEP: 88035-001
Telefone: (48) 3321.8224 | Fax: (48) 3321.8233
Site: http://www.esag.udesc.br

Repercussões dos trabalhos do grupo
Interessa em termos gerais a este GP, estudar e pesquisar sob a ótica estratégico-gerencial, as
mudanças e transformações que acometem as organizações privadas, públicas e do terceiro
setor ante o paradigma da pós-modernidade, as mudanças nas relações de poder e as práticas emancipatórias. Nesse sentido os estudos desenvolvidos pelo grupo Norte inserem-se
no âmbito das ações e estratégias que reconfiguram drasticamente o ambiente e a estrutura
das organizações na atualidade, assim como as formas de gestão das mesmas. Para tanto,
focar-se-á os estudos e pesquisas realizados pelo GP, especialmente no questionamento das
relações de Poder desde duas vertentes: no âmbito das organizações e no da Sociedade. No
âmbito das organizações quando do estudo por um lado, das relações de trabalho e das iniciativas em ordem a um maior envolvimento dos empregados na gestão das organizações (gestão participativa e co-gestão), e por outro, quando dos estudos dos efeitos da implementação
de novas práticas, estruturas e estratégias de gestão nas organizações em face à demanda das
novas relações de poder. No âmbito da Sociedade, quando aprofundamos na interface das
relações de poder com as práticas emancipatórias e seu exercício no controle, fiscalização e
implementação de políticas públicas, perpassando pelas questões da participação da sociedade civil organizada e das organizações do terceiro setor, do exercício da cidadania, e da gestão
pública e poder local.
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Núcleo Interdisciplinar de Estudos da Inovação
e do Trabalho (NINEIT)
Líder(es)do grupo: Valeska Nahas Guimaraes; Clarilton Edzard Davoine Cardoso Ribas
Área predominante: Ciências Sociais Aplicadas; Administração
Instituição: Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
Unidade: Departamento de Estudos Especializados em Educação
Endereço
Campus Universitário
Trindade, Florianópolis - SC | CEP: 88010-970
Telefone: (48) 3721.9429
Site: www.cse.ufsc.br/~nineit

SANTA CATARINA

Repercussões dos trabalhos do grupo
Desde 1994, o NINEIT pesquisa em parceria com o Grupo Interdisciplinar de Estudos da
Inovação e do Trabalho (GINEIT) do PPGA da UFRGS, coordenado pela Profa. Dra. Valmíria Piccinini, com quem temos desenvolvido diversos projetos integrados do CNPq em
setores diversificados da economia gaúcha e catarinense. Por se tratar de grupos interdisciplinares, a parceria interinstitucional tem proporcionado uma avaliação multidimensional e
crítica acerca das implicações da inovação tecnológica e organizacional sobre os trabalhadores. As pesquisas desenvolvidas vêm contribuindo com o mapeamento e caracterização de
pequenas empresas de base tecnológica, particularmente do setor de mecânica de precisão,
suprimindo uma lacuna em termos de informações sobre estes setores altamente relevantes
da economia catarinense. A partir de 1998 temos cooperado com empreendimentos de economia solidária e popular, autogeridos pelos trabalhadores, e movimento sindical, orientando trabalhos acadêmicos que auxiliem na solução de problemas dessas organizações, bem
como, disponibilizado os relatórios finais das pesquisas e prestando assessoramento por meio
de projetos de extensão. Com setores de economia solidária e associações comunitárias, o
NINEIT vem gradativamente ampliando a cooperação. Temos, também, estabelecido parcerias com outros grupos de pesquisa da UFSC com os quais mantemos afinidades teórico-epistemológicas e linhas de pesquisa comuns, tais como a linha de Trabalho e Educação,
do PPGE, Centro de Educação. Com pesquisadores internacionais estabelecemos parceria e
cooperação com o CESO do ISEG/UTL/Portugal via projeto de cooperação UFSC/UFRGS/
UTL (CAPES/GRICES). A formação de alunos pesquisadores desde a iniciação científica
têm sido um diferencial do NINEIT, pois temos procurado criar uma massa crítica que dê
continuidade aos estudos superiores.
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Brasil na Mundialização: Trabalhadores, Empresários
e Estado no Processo Decisório
Líder(es) do grupo: Fernando Ponte de Sousa; Paulo Sergio Tumolo
Área predominante: Ciências Humanas; Sociologia
Instituição: Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
Unidade: Departamento de Ciências Sociais
Endereço
Caixa Postal 5186
Trindade, Florianópolis - SC | CEP: 88040-900
Telefone: (48) 3331.9250 | Fax: (48) 3331.9098
Site: http://www.cfh.ufsc.br/~lastro

O objetivo geral do grupo de pesquisa é dar continuidade aos estudos das principais transformações econômico-sociais globais - relacionadas à integração regional, tomando como
foco a participação do Brasil e a temática das relações sociais e de trabalho. Considerando
no processo decisório, as propostas, decisões e encaminhamentos políticos no âmbito do
MERCOSUL, ALCA e União Européia. Observando ainda as relações de dependência e desenvolvimento, ajustes estruturais, direitos humanos e sociais e as políticas de Estado e o
processo decisório. Isso implica em situar qual a participação dos setores laborais, empresariais e políticos nas mudanças políticas e institucionais relacionadas ao tema. Como impacto,
analisa-se nesse processo decisório, se os setores laborais, empresariais e políticos, apresentam mudanças em aspectos político-institucionais, e como se correspondem aos interesses
locais e corporativistas na integração com os demais países do MERCOSUL e outros blocos
geoeconômicos. Aborda-se ainda a situação dos direitos humanos envolvendo os direitos
sociais e trabalhistas no Brasil, face ao processo de integração regional e o papel do Estado,
bem como as articulações com os estudos das teorias sociais vigentes. Para a realização desta
pesquisa construiu-se um sistema de banco de dados, operando com uma Biblioteca Digital
com a atualização de textos na integra e livre acesso a consulta de seu acervo.
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Educação e Trabalho
Líder(es) do grupo: Tânia Regina Raitz
Área predominante: Ciências Humanas; Educação
Instituição: Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI)
Órgão: Centro de Ciências Humanas e da Comunicação
Unidade: Mestrado Em Educação
Endereço
Rua Uruguai, 458 - Bloco 13, Sala 307
Centro, Itajaí - SC | CEP: 88302-202
Telefone: (47) 3341.7516 | Fax: (47) 3341.7516
Site: http://www.univali.br

SANTA CATARINA

Repercussões dos trabalhos do grupo
O Grupo Educação e Trabalho procura identificar e compreender os elementos e as materialidades que afetam o mundo do trabalho na constituição de novos modelos de formação
profissional. Nesta perspectiva, investiga os processos de educação profissional e identidade
profissional no mundo contemporâneo. Estabelece e articula com a área de educação e trabalho os estudos relacionados às práticas juvenis e práticas educativas no trabalho docente. Na
atualidade verifica-se profundas transformações sociais, econômicas, políticas e culturais na
sociedade contemporânea, mutações essas que apresentam um sistema de complexidade em
suas bases, provocando, neste contexto, novos referenciais no que diz respeito aos processos
identitários na relação educação e trabalho. Essas mudanças não são apenas observadas no
âmbito macrosocial, mas também nas relações pessoais e profissionais, considerando o ser
humano elemento promordial na ação educativa e de trabalho. Dessa forma, o processo identitário requer tomadas de consciência e atitudes compatíveis com as transformações e às exigências impostas ao mundo do Trabalho e à Educação. Os temas de pesquisa desenvolvidos
no grupo, estão relacionados à: - Juventude: Identidade, Educação, Trabalho, família, Ações
Coletivas, Educação Profissional, Experiência com o Desemprego; - Transições acadêmicas
e laborais; - Memória e Identidade: história oral do trabalho docente. - Tempos escolares e
Trabalho Docente; - Sentidos do trabalho para jovens universitários (os) e para docentes do
ensino superior; - A interface do profissional do mercado e o ser professor; - Os sentidos do
trabalho para os jovens do ensino médio; - Jovens, identidade e mídia; - Escolha e orientação
para jovens universitários e do ensino médio; - As mudanças do mundo do trabalho e a saúde
do trabalhador docente; - Capacitação da gestão escolar.
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Educação, Trabalho e Sustentabilidade
Líder(es) do grupo: Luiz Alberto Ferreira
Área predominante: Ciências Humanas; Educação
Instituição: Instituto Federal Catarinense (IF Catarinense)
Endereço
Rua Joaquim Garcia, s/n
Centro, Camboriú - SC | CEP: 88340-000
Telefone: (47) 2104.0800
Site: Informação não disponibilazada

Trata-se da implantação de um grupo de estudos, fomento e desenvolvimento voltado para
a perspectiva da sustentabilidade, com enfoque orientado para aglutinar e incubar experiências potencializadoras de novos estilos de pensamento, de vida e de trabalho. Constitui-se,
nessa linha, em espaço acadêmico que visa formar competências, produzir conhecimentos e
disseminá-los. Propõe-se como enfoque teórico a ser adotado o do ecodesenvolvimento. No
que se refere à metodologia dos estudos, uma orientação para a abordagem transdisciplinar.
Tem como objetivos: - Gerar um espaço de intercâmbio sistemático e participativo de reflexões teórico-conceituais, marcos de referência, propostas específicas, programas e experiências, sobre a incorporação da perspectiva ambiental e do desenvolvimento sustentável na
formação técnica e profissional; - Propor políticas, estratégias e metodologias para a incorporação da perspectiva ambiental na formação técnica e profissional, tanto nas instituições de
educação técnica e superior, como nas entidades governamentais, organizações da sociedade
civil e setor privado; - Fortalecer e construir redes de comunicação entre organizações, instituições de ensino e profissionais em torno das questões socioambientais; - Contribuir para
a construção de uma visão transdisciplinar e interinstitucional acerca do desafio de formar
profissionais orientados para a problemática da gestão ambiental e do desenvolvimento sustentável; - Constituir espaço transdisciplinar de estudos sobre sustentabilidade comum aos
vários cursos do Instituto Federal Catarinense.
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Grupo de Pesquisa em Economia Solidária,
Trabalho e Desenvolvimento Regional
Líder(es) do grupo: Valmor Schiochet
Área predominante: Ciências Sociais Aplicadas; Planejamento Urbano e Regional
Instituição: Fundação Universidade Regional de Blumenau - FURB
Órgão: Centro de Ciências Humanas e da Comunicação
Unidade: Programa de Pós Graduação em Desenvolvimento Regional
Endereço
Rua Antônio da Veiga, 104
Victor Londer, Blumenau - SC | CEP: 89012-900
Telefone: 3321.0507
Site: Informação não disponibilizada

Repercussões dos trabalhos do grupo

SANTA CATARINA

Informação não disponibilizada.
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História e Cultura do Trabalho
Líder(es) do grupo: João Benjamim da Cruz Júnior, Aline dos Santos Laner
Área predominante: Ciências Sociais Aplicadas; Administração
Instituição: Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
Unidade: Departamento de Ciências da Administração
Endereço
UFSC / CSE / CPGA
Trindade, Florianópolis - SC | CEP: 88040-900
Telefone: (48) 3331.9374
Site: Informação não disponibilizada

Repercussões dos trabalhos do grupo
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O Grupo tem por objetivo realizar pesquisas e estudos críticos sobre as influências de aspectos políticos, sociais e filosóficos na história e cultura do trabalho. Os resultados de tais pesquisas são apresentados em eventos regularmente promovidos pelo Grupo e publicados em
livros e artigos. Propicia pesquisas de iniciação científica, projetos de extensão e eventos científicos sobre os temas citados, assim palestras como com professores estrangeiros no âmbito
do Curso de Pós-Graduação em Administração da Universidade Federal de Santa Catarina.

Instituições, Políticas Públicas e Trabalho
Líder(es) do grupo: Maurício Aurélio dos Santos; Vera Lucia Nehls Dias
Área predominante: Ciências Humanas; Sociologia
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)
Órgão: Centro de Ciências Humanas e da Educação
Endereço
Rua Visconde de Ouro Preto, 457
Centro, Florianópolis - SC | CEP: 88020-040
Telefone: (48) 3222.9168 | Fax: (48) 3222.9168
Site: Informação não disponibilizada

SANTA CATARINA

Repercussões dos trabalhos do grupo
O GP Instituições, Políticas Públicas e Trabalho - IPPT foi criado com objetivo de aprofundar estudo sobre os efeitos das políticas neoliberais nas instituições, nas políticas públicas e
no mundo do trabalho. Os estudos estão circunscritos naquele que se convencionou chamar
de história do tempo presente. Buscamos entender os efeitos das políticas neoliberais nas
instituições, nas políticas públicas e no mundo do trabalho. Portanto, discutir a atualidade
requer direcionar nosso olhar às condições históricas nas quais o capitalismo engendrou o
mundo em que vivemos. Sendo assim, as sociedades contemporâneas devem ser entendidas
neste contexto da nova ordem econômica e política, cujos contornos são desenhados pela
globalização da economia, pela reestruturação das forças produtivas e pelo neoliberalismo.
Dentro desse contexto o IPPT se preocupa ainda com os processos de mobilização social e de
intervenções educativas em periferias urbanas e da desconstrução de subalternidades como
opção ético-político-epistemológica. Para tanto, o IPPT, através de seus membros, organiza
e oferece disciplinas em cursos de graduação e pós-graduação da Universidade do Estado
de Santa Catarina, onde ele está sediado. Todas estas iniciativas demonstram a preocupação
do IPPT com a articulação, não só entre pesquisa, ensino e extensão, mas também entre o
ensino de graduação e pós-graduação, buscando a relevância acadêmica e social e procurando cumprir com as diretrizes do CNPq para os Grupos de Pesquisas quanto ao seu papel
na contribuição para o redimensionamento curricular das IES. O IPPT tem duas ações institucionalizadas de pesquisa. Uma denominada Projeto Lebon Régis e a outra Os Efeitos do
Neoliberalismo em Santa Catarina, além de outras pesquisas vinculadas ao tema de pesquisa
do IPPT.
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SÃO PAULO
Centro de Estudos Interdisciplinares do Trabalho (CEIT)
Líder(es) do grupo: Ivan Ricardo Peleias; Luiz Guilherme Brom
Área predominante: Ciências Sociais Aplicadas; Administração
Instituição: Centro Universitário Álvares Penteado (UNIFECAP)
Endereço
Avenida da Liberdade, 532
Liberdade, São Paulo - SP | CEP: 01502-001
Telefone: (11) 3272.2338 | Fax: (11) 3272.2208
Site: informação não disponibilizada

Repercussões dos trabalhos do grupo
O grupo foi criado em São Paulo, Estado de São Paulo, e tem como objetivo promover estudos que permitam o melhor conhecimento e a inserção eficazes dos graduandos de cursos
da área de Ciências Sociais aplicadas no mercado de trabalho. O grupo possui atualmente
quatro linhas de pesquisa. A linha de pesquisa denominada “Análise do mercado de trabalho
para profissionais de contabilidade na grande São Paulo” conta com recursos da FAPESP
- Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Como primeiro resultado, há
uma dissertação de mestrado defendida no Programa de Mestrado em Ciências Contábeis
do Centro Universitário Álvares Penteado - FECAP. Estão sendo elaborados artigos sobre
esta dissertação, para envio a congressos e periódicos classificados na base Qualis da CAPES.
Outras instituições participantes do grupo de pesquisa são: Universidade Estadual de Montes
Claros - Unimontes, Universidade do Vale dos Sinos - Unisinos, e Universidade Federal do
Paraná - UFPR. As instituições participantes estão replicando, em suas regiões, a pesquisa
desenvolvida pela FECAP.
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Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (CEPEA)
Líder(es) do grupo: Geraldo Sant’Ana de Camargo Barros
Área predominante: Ciências Sociais Aplicadas; Economia
Instituição: Universidade de São Paulo (USP)
Unidade: Departamento de Economia e Sociologia Rural
Endereço
Avenida Pádua Dias, 11
Agronomia, Piracicaba - SP | CEP: 13418-900
Telefone: (19) 3429.8801 | Fax: (19) 3429.8829
Site: http://cepea.esalq.usp.br

Repercussões dos trabalhos do grupo

SÃO PAULO

O CEPEA atua nas diversas dimensões do agronegócio brasileiro, contemplando aspectos (a)
econômicos e financeiros, (b) sociais e (c) ambientais. Seus pesquisadores interagem - através
de pesquisa participativa - com o setor público, organismos interionais, organizações não
governamentais e com empresas, assim como com associações representativas de categorias
sociais como, produtores rurais, trabalhadores, cooperativas e agentes de comercialização e
de apoio (bancos, seguradoras, transportadoras, etc.). Dessa interação resulta um enriquecimento das pesquisas por se direcionarem para os problemas mais relevantes do ponto de vista do próprio agronegócio. Os resultados das pesquisas são sugestões de políticas e estratégias
de negócios que permitam melhorar o bem-estar das pessoas envolvidas e a competitividade
dos negócios numa perspectiva de desenvolvimento sustentável. O delicado equilíbrio entre o trabalho aplicado e o acadêmico é sempre mantido para assegurar o desenvolvimento
de novos conhecimentos e metodologias. Uma parte do grupo trabalha a partir das cadeias
produtivas (carnes e leite, grãos, açúcar e álcool, horti-frutícolas, produtos florestais, etc.)
vistas sob o ângulo do multinegócio, reconhecendo a interdependência entre essas cadeias do
ponto de vista gerencial. Outros temas vinculados ao agronegócio são estudados pelo grupo:
capital humano e qualidade de vida; meio ambiente; empreendedorismo; comércio internacional; macroeconomia e medidas do agronegócio. A geração de informações primárias é
uma marca do grupo, o que o obriga a ter agilidade e mobilidade. É significativo informar a
criação de indicadores de preços de mercado de larga utilização tanto nas transações à vista
como na bolsa de futuros. Neste caso, os indicadores são utilizados para liquidação financeira
dos contratos. Várias cadeias produtivas utilizam os indicadores para liquidação de contratos
a termo.
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Grupo de Estudos em Economia Industrial (GEEIN)
Líder(es) do grupo: Rogério Gomes; João Eduardo de Morais Pinto Furtado
Área predominante: Ciências Sociais Aplicadas; Economia
Instituição: Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP)
Órgão: Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara
Unidade: Departamento de Economia
Endereço
Rodovia Araraquara / Jaú - Km 01
Campus Ville, Araraquara - SP | CEP: 14800-901
Telefone: (16) 3301.6272 | Fax: (16) 3301.6272
Site: http://geein.fclar.unesp.br

Repercussões dos trabalhos do grupo
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O Grupo atua fundamentalmente no meio universitário. Procura, com a sua ação, colaborar
para a formação de pesquisadores e desenvolver pesquisas originais. Entre os seus objetivos
cumpre destacar a colaboração com organismos públicos e instituições privadas, tais como
IPEA, BNDES, FINEP, MDIC, IPT e outros, no sentido da participação informada na elaboração de estratégias e políticas industriais e tecnológicas. Anualmente, o GEEIN realiza o
Seminário de Economia Industrial no mês de agosto. Paralelamente ocorre o Seminário de
Jovens Pesquisadores. Neste ano em sua 9ª edição.

Laboratório de Estudos em Sustentabilidade
Socioambiental e Redes Técnicas (FLUXUS)
Líder(es) do grupo: Emilia Wanda Rutkowski; Simone Narciso Lessa
Área predominante: Ciências Sociais Aplicadas; Planejamento Urbano e Regional
Instituição: Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
Órgão: Faculdade de Engenharia Civil Arquitetura e Urbanismo
Endereço
Avenida Albert Einstein, 951 - Cidade Universitária Zeferino Vaz
Barão Geraldo, Campinas - SP | CEP: 13083-852
Telefone: (19) 3521.2992 Fax: (19) 3521.2411
Site: http://www.fluxus.fec.unicamp.br/

Repercussões dos trabalhos do grupo
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O Laboratório Fluxus congrega um grupo multidisciplinar de pesquisadores, atualmente,
composto por líderes de grupo, pesquisadores seniores, doutorandos, mestrandos, estudantes de iniciação científica, estagiários e pesquisadores associados. Há profissionais de engenharia civil, arquitetura, urbanismo, engenharia de agrimensura, engenharia naval, engenharia urbana, tecnologia em saneamento, oficial militar acadêmico estadual, Agronomia,
ciências biológicas, história, economia, jornalismo, geografia e direito. São quatro as linhas
de pesquisa: Ordenamento Territorial; Gestão Socioambiental; Alfabetização Ambiental &
Trabalho; e, EcoDesign & Inovação Social. A ferramenta básica a todas as linhas de pesquisa
é o Geoprocessamento e os Sistemas de Informação Geográfica (SIGs) que permitem inventariar os dados geograficamente, promovendo a fusão de informações provenientes das mais
diferentes fontes; monitorar e avaliar a condição do meio, bem como desenvolver modelos
abordando as conseqüências das alterações antrópicas no ambiente.
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Grupo de Estudos de Mercado de Trabalho (GEMT)
Líder(es) do grupo: Márcia Azanha Ferraz Dias de Moraes
Área predominante: Ciências Sociais Aplicadas; Economia
Instituição: Universidade de São Paulo (USP)
Unidade: Departamento de Economia e Sociologia Rural
Endereço
Avenida Pádua Dias, 11 - Caixa Postal 9
São Dimas, Piracicaba - SP | CEP: 13400-970
Telefone: (19) 3417.8716 | Fax: (19) 3434.5186
Site: http://www.esalq.usp.br/gemt

Repercussões dos trabalhos do grupo
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Informação não disponibilizada.

Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Saúde, Qualidade
de Vida e Trabalho (QUAVISSS)
Líder(es) do grupo: Iris Fenner Bertani
Área predominante: Ciências Sociais Aplicadas; Serviço Social
Instituição: Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP)
Órgão: Faculdade de História, Direito e Serviço Social de Franca
Unidade: Departamento de Serviço Social
Endereço
Avenida Eufrásio Monteiro Petraglia, 900
Jardim Antonio Petraglia, Franca - SP | CEP: 14409-160
Telefone: (16) 3706.8897
Site: Informação não disponibilizada

SÃO PAULO

Repercussões dos trabalhos do grupo
O Grupo está direcionado para a formação de pesquisadores, possibilitando, por meio da
participação de alunos de graduação, mestrandos e doutorandos, ter como produto a elaboração de Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC), dissertações e teses, apresentações em
Congressos nacionais e internacionais, publicações em revistas especializadas e em jornais de
publicação leiga, publicação de livros e promoção de eventos. Mantém caráter pluridisciplinar garantindo o intercâmbio de saberes com a participação e articulação de pesquisadores
e estudantes tanto da própria UNESP, como também de outras Universidades e Centros de
Pesquisa (ver Lattes dos pesquisadores). Alguns resultados já foram obtidos como a publicação conjunta de livro entitulado: “RETRATOS DE SAÚDE: o relatório QUAVISSS” e diversos
artigos em revistas especializadas. Mais uma contribuição importante do Grupo é atividade
de extensão universitária realizada quinzenalmente para a população em geral, experiência
que tornou possível a publicação de outro livro, “Conversas interessantes sobre saúde: Programa de Extensão QUAVISSS”. Recente pesquisa do QUAVISSS sobre a Política Nacional de
Educação em Saúde, eixo temático FAPESP/SUS/MS, resultou na publicação de livro “Aprendendo a construir saúde: desafios na implantação da política de educação permanente em
saúde” com o financiamento da FAPESP/UNESP. Ainda com o apoio da FUNDUNESP, da
FAPESP, do CNPq e da CAPES, o Grupo tem elaborado e apresentado trabalhos em diversos
eventos significativos para a categoria dos assistentes sociais. Outros produtos foram obtidos
a partir das parcerias estabelecidas durante a realização do evento “Seminário de Saúde do
Trabalhador de Franca” agora em sua sexta edição, resultado de ação conjunta entre pesquisadores, docentes e discentes, trabalhadores da saúde e da sociedade civil em geral, representantes de Sindicato de trabalhadores e de gestores da área de saúde de Franca, na perspectiva
de construção do conhecimento plural.
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Núcleo de Estudos e Pesquisas de Política Internacional, Estudos
Internacionais e Políticas Comparadas (NESPI)
Líder(es) do grupo: Maria Cristina Cacciamali; Sueli Terezinha Ramos Schiffer
Área predominante: Ciências Sociais Aplicadas; Economia
Instituição: Universidade de São Paulo (USP)
Órgão: Faculdade de Economia Administração e Contabilidade
Unidade: Departamento de Economia
Endereço
Avenida Prof. Luciano Gualberto, 908 - Prédio 2
Butantã, São Paulo - SP | CEP: 05508-010
Telefone: (11) 3091.5870 | Fax: (11) 3813.4743
Site: http://www.usp.br/econ/nucleos_ap.php?i=4

Repercussões dos trabalhos do grupo
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Produção de trabalhos científicos em veículos nacionais e internacionais; Serviços de extensão para formular e avaliar políticas públicas. Serviços de extensão de educação permanente;
Participação em redes de pesquisadores de universidades brasileiras e no exterior. Notas: Em 13 de maio de 2008 foi realizado, no âmbito do NESPI, com apoio FEA/PROLAM, USP
e CNPq, o Seminário “Programas e Ações para a Promoção Social da Mulher Negra”, que
compõe as atividades que estão sendo desenvolvidas para a pesquisa “Desigualdade entre
gêneros e raça no Brasil: Um estudo sobre o custo social da discriminação da mulher negra
no mercado de trabalho”, apoiada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq). Em 27 de abril de 2007 na Universidade Autônoma de Madrid, Pedro
Raffy Vartanian (pesquisador do Grupo), Fernando Montoso e Rosana Curzel, ganharam o II
lugar no Premio de Economia Mundial - José Luis Sanpedro, que é oferecido pela Associação
de Economia Mundial.

Trabalho e Desenvolvimento
Líder(es) do grupo: Álvaro Augusto Comin
Área predominante: Ciências Humanas; Sociologia
Instituição: Centro Brasileiro de Análise e Planejamento - CEBRAP
Endereço
Rua Morgado de Mateus, 615
Vila Mariana, São Paulo - SP | CEP: 04015-902
Telefone: (11) 5574.0399 | Fax: (11) 5574.5928
Site: http://www.cebrap.org.br

Repercussões dos trabalhos do grupo
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As repercussões se dão em diferentes esferas: 1) no âmbito acadêmico destacam-se estudos
sobre: (i) processos e mercados de trabalho, articulando estratégias de empresas e trajetórias
de trabalhadores; (II) mudança sócio-econômica e mobilidade social; (iii) desenvolvimento,
governança local e novas formas de organização da atividade econômica e de negociação das
relações de trabalho; (iii) desigualdades de gênero e raça no trabalho. 2) na difusão científica, eventos e publicações asseguram tal repercussão. Destaque para o Ciclo “Os Estudos do
Trabalho: Novas Problemáticas e Novas Metodologias”, ocorrido em 1999-2000, articulando
Cebrap-Usp-Unicamp; a Série “Trabalho e Sociedade?, da Ed. SENAC, vem veiculando os
textos discutidos. Livros, assim como bases de dados e relatórios digitalizados estão disponíveis aos interessados, difundindo os avanços logrados pelo Grupo. 3) no âmbito da produção
de estatísticas e de novas abordagens metodológicas, destaca-se a produção de dados longitudinais sobre transições no mercado de trabalho, tanto com base em registros administrativos
(co-participando da concepção da Rais-Migra, com CIET e IUPERJ), como em informação
domiciliar (como o módulo suplementar à PED-RMSP, sobre transições ocupacionais na Região Metropolitana de São Paulo, com o SEADE). 4) no âmbito do apoio à implementação de
políticas públicas, pesquisadores do grupo coordenaram a execução, entre 1999 e 2002, com
apoio do Programa de Políticas Públicas da FAPESP, de um projeto de diagnóstico e capacitação de gestores locais no ABC paulista, visando atenuar efeitos da reestruturação industrial
sobre as desigualdades no trabalho no que afetam negros e mulheres. Em 2003-2004, desenvolveu, a pedido da Prefeitura de São Paulo, estudo sobre a cadeia produtiva de confecções
e as oportunidades de desenvolvimento na região do Centro da Cidade. No momento, igual
estudo se desenvolve para as regiões Sul e Leste da Cidade.
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Centro de Estudos de Geografia do Trabalho
Líder(es) do grupo: Antonio Thomaz Júnior; Marcelo Dornelis Carvalhal
Área predominante: Ciências Humanas; Geografia
Instituição: Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP)
Órgão: Faculdade de Ciências e Tecnologia de Presidente Prudente
Unidade: Departamento de Geografia Humana e Regional
Endereço
Rua Roberto Simonsen, 305
Jardim Educacional, Presidente Prudente - SP | CEP: 19060-900
Telefone: (18) 3229.5375 | Fax: (18) 3221.8212
Site: http://www.prudente.unesp.br/ceget/

As repercussões do trabalho do Grupo de Pesquisa junto à comunidade científica tem produzido efeitos muito positivos. Por um lado, isso se dá devido à heterogeneidade dos assuntos
que estão sendo investigados, o que nos coloca próximos de pesquisadores das demais áreas
do conhecimento, em especial nas ciências sociais, ou na sociologia, a história e a economia.
A troca de informações e aprofundamentos metodológicos tem motivado a implementação
de novos projetos de pesquisa e conseqüentemente a inserção de novos assuntos, dentro da
temática do trabalho. Dessa forma, está em pauta ultrapassar as fronteiras demarcatórias da
ciência moderna, de cariz positivista e cartesiano; para tanto, nos propomos fortalecer as linhas de interlocução com as demais disciplinas e áreas do conhecimento, para que possamos
dar conta de entender a complexa trama do metabolismo societário do capital que produz
desdobramentos de grandes proporções para o trabalho e para o movimento operário em
geral. Por outro lado, as repercussões do CEGeT junto ao público alvo de nossos estudos e
das atividades programadas pelo Centro de Memória, Documentação e Hemeroteca Sindical
“Florestan Fernandes” (CEMOSi), tem produzido resultados de grande magnitude local. O
consorciamento das atividades de pesquisa com as atividades de extensão universitária, no
âmbito do CEMOSi - além de ser um acervo sindical disponível para todos os interessados
(pesquisadores, trabalhadores e comunidade em geral) - tem aproximado o debate científico
com os temas que se destacam na conjuntura. As Exposições Temáticas, aliás, prerrogativa
principal do CEMOSi, contam com a presença de pesquisadores e pessoas engajadas nas
lutas sociais, tais como, a luta pela terra, movimento sindical egresso do novo sindicalismo,
movimento docente, movimento estudantil, e tantos outros, sendo que, catalisou e envolveu
um número expressivo de pessoas nos últimos quatro anos de atividade.
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Cidade e Trabalho
Líder(es) do grupo: Vera da Silva Telles; Cibele Saliba Rizek
Área predominante: Ciências Humanas; Sociologia
Instituição: Universidade de São Paulo (USP)
Órgão: Faculdade de Filosofia Letras e Ciências Humanas
Unidade: Departamento de Sociologia
Endereço
Avenida Luciano Gualberto, 315
Cidade Universitária, São Paulo - SP | CEP: 05508-010
Telefone: (11) 3091.3704 | Fax: (11) 3031.2096
Site: Informação não disponibilizada

Repercussões dos trabalhos do grupo
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A consolidação da linha de pesquisa Cidade e Trabalho têm em perspectiva a convergência e
articulação com outros grupos de pesquisa em três campos principais: (i) no âmbito do Programa de pós-graduação do Departamento de Sociologia, pretende-se articular pesquisas e
pesquisadores que trabalham com temas urbanos, incentivar jovens pesquisadores a elaborar
dissertações e teses de doutorados de modo articulado e cooperativo, visando consolidar
referências comuns, construir uma base partilhada de informações e promover a prática regular de debates sobre temas comuns; (ii) dando seqüência a uma serie de programas de
cooperação internacional França-Brasil iniciada em 2001 com base em um Convenio CNPq-IRD, essa linha de pesquisa articula-se a um projeto Capes-Cofecub (2007-2010) junto com
pesquisadores do Departamento de sociologia da Universidade de Toulouse Le Mirail. Espera-se que nos próximos anos, venha a se consolidar uma rede de pesquisadores lançada nos
quadros desse projeto franco-brasileiro, visando desdobramentos em um futuro próximo
(2009) com base um projeto comum a ser desenvolvido a partir do próximo biênio; (iii) nos
pontos de intersecção entre essa linha de pesquisa e o programa de cooperação internacional,
espera-se que os jovens pesquisadores venham a desfrutar de bolsas sanduiche e bolsas de
pós-doutorado na França.

106

Cultura e Política do Mundo do Trabalho
Líder(es) do grupo: Marcos Tadeu Del Roio
Área predominante: Ciências Humanas; Ciência Política
Instituição: Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP)
Órgão: Faculdade de Filosofia e Ciências - Campus de Marília
Unidade: Departamento de Ciências Políticas e Econômicas
Endereço
Avenida Hygino Muzzi Filho, 737
Campus Universitário, Marília - SP | CEP: 17525-900
Telefone: (14) 3402.1300
Site: http://www.marilia.unesp.br/atividades/pesquisas/principal_gru.htm

Repercussões dos trabalhos do grupo
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O Grupo aglutina pesquisadores da Área de Ciências Sociais interessados em aprofundar
seus conhecimentos sobre a vida social e político-cultural das classes subalternas, e, a partir
daí, desenvolver projetos de pesquisa nos diversos níveis acadêmicos. Visa formar jovens
pesquisadores e oferecer subsídios para o debate teórico posto no cenário cultural do país.
O Grupo de Pesquisa encontra-se voltado para a compreensão das múltiplas determinações
sociais do mundo do trabalho e de sua constituição enquanto classe, estudando organizações,
ideologias e padrões culturais. As formas de legitimação que o poder político e o Estado
encontram diante do mundo do trabalho e a teoria social e política vinculada ao mundo
do trabalho são aspectos a serem enfocados nas pesquisas. Do mesmo modo, as profundas
transformações no processo produtivo, atualmente em andamento, que incidem sobre o perfil, organização e subjetividade do mundo do trabalho, são temas que compõem o complexo
temático a ser abordado pelo Grupo de Pesquisa. A unidade e articulação do Grupo de Pesquisa encontram-se tanto no tema do trabalho quanto nos procedimentos metodológicos
sugeridos por autores como Marx, Gramsci e Lukács.

Direito do Trabalho como Instrumento de Cidadania
e Limite do Poder Econômico
Líder(es) do grupo: José Francisco Siqueira Neto; Patrícia Tuma Martins Bertolin
Área predominante: Ciências Sociais Aplicadas; Direito
Instituição: Universidade Presbiteriana Mackenzie (MACKENZIE)
Órgão: Faculdade de Direito
Unidade: Programa de Pós-Graduação em Direito Político e Econômico
Endereço
Rua da Consolação, 897 - Sala 63
Consolação, São Paulo - SP | CEP: 01302-907
Telefone: (11) 2114.8712 | Fax: (11) 2114.8600
Site: http://www.mackenzie.com.br

Repercussões dos trabalhos do grupo
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O grupo objetiva compreender o Direito do Trabalho e seu papel na sociedade como instrumento para a construção da cidadania e efetiva limitação ao poder econômico. Resultados
Parciais: *Trabalho de Graduação de Nelson de Oliveira Medeiros Neto. “Evolução do Direito Sindical no Brasil”. 2006. *Dissertação de Mestrado em Direito Político e Econômico de
Paula Cristina Monteiro Ozório. “A Relação Capital X Trabalho na Agroindústria Canavieira
Paulista: uma possibilidade de transformação por meio da ação sindical.” 2007. *Dissertação
de Mestrado em Direito Político e Econômico de Fernando Borges Vieira. “As Ações Afirmativas para o Ensino Superior e o Princípio Constitucional da Igualdade”. 2008. *Trabalho de
Graduação Interdisciplinar de Fabiana Larissa Kamada. “História do direito do trabalho da
mulher no Brasil a proibição do trabalho noturno”. 2008. *Trabalho de Graduação Interdisciplinar de Ulisses de Miranda Taveira. “História do direito operário: a limitação da jornada
de trabalho no Brasil”. 2008.

108

Direito, Globalização e as Novas Relações de Trabalho
Líder(es) do grupo: Lourival José de Oliveira
Área predominante: Ciências Sociais Aplicadas; Direito
Instituição: Universidade de Marília (UNIMAR)
Órgão: Centro de Ciências Sociais Aplicadas
Unidade: Ciências Jurídicas
Endereço
Avenida Higyno Muzzi Filho, 1001
Centro, Marília - SP | CEP: 17525-902
Telefone: (14) 2105.4028
Site: http://www.unimar.br

Estudar a possibilidade de reestruturação dos princípios que norteiam o Direito do Trabalho; situar o Direito do Trabalho em face das novas formas de relação de trabalho surgidas
no mundo globalizado; produzir a integração do estudo do Direito do Trabalho com a Sociologia, a Economia, as Ciências Sociais principalmente; debater as perspectivas globais,
identificando as exigências das novas atividades empresariais. Neste grupo estão inseridos os
projetos: PROJETO TRABALHO TERCEIRIZADO NO DIREITO BRASILEIRO: AVANÇO
OU RETROCESSO DOS DIREITOS SOCIAIS? iniciado em janeiro de 2006, conta com a
participação dos alunos de pós graduação Cristiano Pinheiro Grosso, Elaine Cler Alexandre dos Santos e Marcus Vinicius Rivoiro. Primeiros resultados parciais: apresentação na
Semana Jurídica da Unimar 2006. Encaminhamento de artigo para publicação na Revista
Argumentum 2006 -Unimar. Inscrição para apresentação no III Encontro de Iniciação Científica Unimar 2007.No ano de 2008, foi apresentado novo projeto sob o título “A IMPORTÂNCIA DO MEIO AMBIENTE DO TRABALHO NO DESEMPENHO DA ATIVIDADE
EMPRESARIAL”, incluindo-se novos alunos da graduação e pós-graduação.Disseminação:
a- III Congresso de Direito (Universidade Estadual de Londrina); outubro de 2008. b- V Encontro de Iniciação Científica da Faculdade de Direito da Universidade de Marília, realizado
no dia 31 de outubro de 2008, em Marília c- VII Enince- Encontro Integrado de Iniciação
Científica,em outubro 2008. Apresentação dos resultados obtidos no ano de 2009 em eventos
científicos: Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão da Unioeste; VIII Enince da Faculdade
Paranaense; 12º Encontro de Atividades Científicas da Unopar. Também houve a publicação
de artigos eletrônicos (informado no currículo lattes) e no prelo publicação de artigo na Revista Trabalhista direito e processo da editora LTr. Artigo publicado na Revista Trabalhista
Direito e Processo, n. 31, 2009,São Paulo: LTr, 2009, p.119 a 132.
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Economia Industrial, Trabalho e Tecnologia
Líder(es) do grupo: Anita Kon; Julio Manuel Pires
Área predominante: Ciências Sociais Aplicadas; Economia
Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP)
Órgão: Setor de Pós-Graduação
Unidade: Programa de Pós-Graduação em Economia
Endereço
Rua Monte Alegre, 984
Perdizes, São Paulo - SP | CEP: 05014-900
Telefone: (11) 3670.8516 | Fax: (11) 3670.8516
Site: http://www.pucsp.br/eitt

Repercussões dos trabalhos do grupo

SÃO PAULO

O Núcleo de Pesquisas EITT se dedica ao conhecimento e divulgação de análises sobre as
teorias econômicas e os aspectos empíricos relacionados ao comportamento da Indústria
(incluindo a denominada Indústria de Serviços), ao mercado de trabalho e ao progresso tecnológico em economias de variados níveis de desenvolvimento, com ênfase ao estudo das especificidades brasileiras e da América Latina. Parte relevante do direcionamento destas pesquisas é dirigido para o fornecimento de subsídios ao governo para a formulação de políticas
públicas macro e microeconômicas, que apresentam impactos sobre o desenvolvimento das
atividades industriais, sobre a tecnologia e sobre o emprego. As análises derivadas do Projeto
vêm sendo utilizadas intensamente pelo setor privado, tendo em vista a formulação de planos
de ação e o entendimento da realidade da sociedade acerca dos temas citados. O mercado de
trabalho é analisado tendo em vista os níveis de emprego e desemprego, escolaridade, qualificação, gênero e relações de trabalho, questionando a capacidade de ajustamento da força de
trabalho nas economias, face aos requisitos das novas tecnologias e das políticas de estabilização. O EITT tem realizado anualmente desde 2003 um Ciclo de Debates com a participação
de pesquisadores do Grupo da PUC e de outras instituições nacionais que pesquisam nestas
áreas. Têm sido publicados livros com artigos elaborados pelos apresentadores dos Ciclos.
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Economia Solidária e Cooperativismo Popular
Líder(es) do grupo: Ana Lucia Cortegoso; Ioshiaqui Shimbo
Área predominante: Ciências Sociais Aplicadas; Economia
Instituição: Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR)
Órgão: Pro-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de São Carlos
Unidade: Incubadora Regional de Cooperativas Populares
Endereço
Rodovia Washington Luis - Km 235
Vila Marina, São Carlos - SP | CEP: 13565-905
Telefone: (16) 3351.8701

O grupo de pesquisa atua no âmbito da Incubadora Regional de Cooperativas Populares
(Incoop/UFSCar) - Programa de Extensão da Universidade Federal de São Carlos - onde
são desenvolvidos projetos de pesquisa, de extensão e ensino-aprendizagem no campo do
cooperativismo popular e economia solidária, por docentes de diferentes departamentos
(Ciências Sociais, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia de
Materiais, Estatística, Letras, Psicologia, Terapia Ocupacional), com a participação de alunos
de diferentes cursos de graduação e de pós-graduação, existentes na instituição. A partir de
suas atividades, foram iniciados e encontram-se em andamento trabalhos de produção sistemática de conhecimento sobre diferentes objetos, tais como: comportamentos humanos e
institucionais relevantes para funcionamento de empreendimentos solidários e de incubação
destes empreendimentos; consumo ético e solidário; metodologia de incubação; análise de
viabilidade de empreendimentos solidários em diferentes cadeias produtivas (resíduos sólidos, alimentos, agricultura orgânica e familiar, confecção, limpeza e zeladoria, lavanderia,
componentes de madeira para habitação social); processos decisórios em empreendimentos
solidários, instrumentos para planejamento de empreendimentos solidários, processamento
de conflitos em empreendimentos autogestionários, saúde no trabalho, pessoas portadoras
de deficiência, publicidade na cultura do consumismo. Foram publicados, a partir de atividades realizadas na INCOOP, capítulos de livros, dissertações, monografias, resumos e trabalhos integrais em anais de congressos de diferentes áreas do conhecimento. Alguns dos produtos mais representativos das pesquisas realizadas puderam ser apresentados em congressos
nacionais e internacionais nas diferentes áreas do conhecimento envolvidas no trabalho da
INCOOP; publicados em livros e periódicos na área de organização do trabalho e análise do
comportamento, por exemplo.
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Estudos da Globalização
Líder(es) do grupo: Giovanni Antonio Pinto Alves; Francisco Luiz Corsi
Área predominante: Ciências Humanas; Sociologia
Instituição: Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP)
Órgão: Faculdade de Filosofia e Ciências - Campus de Marília
Unidade: Departamento de Sociologia e Antropologia
Endereço
Avenida Hygino Muzzi Filho, 737
Campus Universitário, Marília - SP | CEP: 17525-900
Telefone: (14) 3402.1300
Site: http://globalization.cjb.net

SÃO PAULO

Repercussões dos trabalhos do grupo
O Grupo de Pesquisa “Estudos da Globalização” (GPEG) constituiu-se efetivamente entre
1997 e 2001, no bojo dos Fóruns da Globalização, atividade de extensão universitária vinculada ao Projeto NEG - Núcleo de Estudos da Globalização, sob a coordenação-geral do
Prof. Dr. Giovanni Alves. Foi a partir de 2002 que o Projeto NEG transforma-se num Grupo
de Pesquisa inscrito no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq, incluindo duas linhas
de pesquisas - Trabalho e Sociabilidade e Economia Política da Globalização. Ele torna-se
efetivamente um Grupo de Pesquisadores da área de sociologia, economia política e história
com um compromisso de discutir os problemas do capitalismo global numa ótica critica.
Vinculado ao GPEG, surge em 2004, a RET-Rede de Estudos do Trabalho. O GPEG possui
duas revistas indexadas - “Critica Social” (criada em 2007), da linha de pesquisa “Economia
Política da Globalização” e a Revista da RET (RRET), criada em 2006. Vinculado ao GPEG
temos ainda o Projeto Tela Critica, projeto de extensão voltado para a prática pedagógica
utilizando filmes do cinema mundial e o OST- Observatório Social do Trabalho. Além destas
atividades, o GPEG tem desenvolvido hoje três eventos de repercussão nacional: os Seminários do Trabalho (anual, de 2001 a 2004; e bianual a partir de 2006, quando assumiu um
caráter internacional); os Fóruns de Análise de Conjuntura - Perspectivas do Capitalismo
Global (anual a partir de 2001) e o Fórum Trabalho e Saúde (anual, a partir de 2009). Tais
eventos científicos visam reunir pesquisadores do Brasil e do mundo para discutir os temas
tratados por pesquisadores do GPEG - o mundo do trabalho e a economia política e histórica
do Brasil e do capitalismo global. Como atividades de estudos, o GPEG se organiza em Seminários de Orientação de Pesquisa e Grupos de Estudos, voltado para orientação de alunos da
Iniciação Científica e pós-graduação.
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Gestão de Carreiras e Transformações no Trabalho
Líder(es) do grupo: Leonardo Nelmi Trevisan; Elza Fátima Rosa Veloso
Área predominante: Ciências Sociais Aplicadas; Administração
Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP)
Órgão: Setor de Pós-Graduação
Unidade: Programa de Pós-Graduação em Administração
Endereço
Rua Ministro Godói, 969 - 4º Andar
Perdizes, São Paulo - SP | CEP: 05015-901
Telefone: (11) 3670.8513
Site: Informação não disponibilizada

Os trabalhos do grupo estão divididos em duas linhas de pesquisas: “qualificação e transformações no trabalho” e “gestão de carreiras”. Na primeira linha, iniciada em 2001, a partir
de convênio entre a PUC/SP, o CEETEPS e a FAT, investigou-se expectativas e desempenho
profissional dos egressos desses cursos. As conclusões da pesquisa estão em Trevisan L e
Veloso E, Gestão de Competitividade e Políticas Públicas de Formação de Mão-de-Obra:
o Caso Centro Paula Souza, na Revista de Administração Pública (RAE), set/out de 2007.
Na segunda linha, iniciada em 2005, pesquisa apoiada na posição teórica de Edgar Schein
sobre Âncoras de Carreira, tinha objetivo de conhecer as metas/valores que impulsionam as
definições de carreira dos formandos em Administração da PUC/SP, construindo banco de
dados sobre origem/destino entre a formação acadêmica e integração profissional. A partir
de 2007 essa pesquisa foi redirecionada para planejamento da vida profissional. A assimilação teórica do conceito carreiras sem fronteiras permitiu incluir a idéia de movimento ao
espectro de auto-percepção de valores das âncoras. A análise dos dados de 2005 e 2006 foi
apresentada no Congresso Convibra com o artigo de Veloso E F R et al. Sinais de carreiras
sem fronteiras: uma pesquisa experimental para a construção de hipóteses sobre a associação
entre as âncoras de carreira e as influências sociais, que recebeu o prêmio de melhor trabalho do Congresso. O segundo artigo dessa base de dados, com nova base metodológica, de
Veloso E, Trevisan L e Adami E, Sinais de carreiras sem fronteiras: um levantamento sobre a
associação entre as âncoras de carreira e as influências sociais, publicado em set/dez de 2009,
na revista Pensamento e Realidade. O conjunto de dados coletados em 2007 resultou no trabalho Âncoras de Carreira predominantes: as distinções entre as pressões de auto-imagem
e as questões de gênero, publicado no periódico Administração em Diálogo, em 2008, por
Trevisan, L, Ferraz, I e Galli, D.
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Grupo de Estudos Históricos Econômicos e Sociais do Trabalho
Líder(es) do grupo: João Carlos Gomes
Área predominante: Ciências Humanas; História
Instituição: Universidade Católica de Santos (UNISANTOS)
Órgão: Centro de Ciências Jurídicas e Sociais Aplicadas
Unidade: Economia
Endereço
Avenida Conselheiro Nébias, 300
Vila Matias, Santos - SP | CEP: 11065-002
Telefone: (13) 3205.5555
Site: Informação não disponibilizada

Repercussões dos trabalhos do grupo

SÃO PAULO

O grupo de estudos no âmbito da História Social da economia do Trabalho tem por objetivo, desenvolver pesquisas tanto históricas quanto teóricas e aplicadas relacionadas ao papel
desempenhado pelo trabalho na sociedade contemporânea brasileira, procurando discutir
analiticamente as interações entre trabalho e sociedade. Neste aspecto, privilegia-se o estudo
das questões que dizem respeito às relações de trabalho diante das mudanças que estão ocorrendo na organização do trabalho e da produção, e seus impactos na vida dos trabalhadores.
Assim o grupo pretende desenvolver pesquisas, seminários, discutindo a temática proposta
tanto de um ponto de vista teórico quanto aplicado.
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Grupo Temático Trabalho e Trabalhadores
Líder(es) do grupo: Leila de Menezes Stein
Área predominante: Ciências Humanas; Sociologia
Instituição: Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP)
Órgão: Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara
Unidade: Departamento de Sociologia
Endereço
Rodovia Araraquara Jau - km 01
Campus Vile, Araraquara - SP | CEP: 14800-901
Telefone: (16) 3301.6219 | Fax: (16) 3301.6267
Site: http://www.fclar.unesp.br

O GT Trabalho e Trabalhadores tem funcionamento regular há algo como 10 anos e promove
seminários quinzenais, tendo participado da realização de um primeiro seminário que reuniu pesquisadores da área de Trabalho dos programas de pós-graduação em Sociologia da
UNESP e do programa de pós em Ciências Sociais da UFSCAR. Congrega pesquisadores, um
pós doutorando, estudantes da pós-graduação em Sociologia, estudantes de Iniciação Científica e profissionais da área da Sociologia do Trabalho e Sociologia Rural. Está envolvido
regularmente com pesquisas sobre os seguintes temas: formação, capacitação e qualificação
profissional; sindicatos, movimento sindical e histórico do desenvolvimento dos sindicatos
nos Estados Unidos; economia solidária, trabalho e produção agroindustrial; trabalho no
setor de serviços e na área da saúde; capacitação rural; economia do conhecimento e desenvolvimento local, entre outros. Essas temáticas têm sua coordenação a cargo do líder do
grupo Leila de Menezes Stein. Os membros do grupo participam regularmente de congressos e encontros científicos. Publicamos uma coletânea de textos sobre educação e formação (ver STEIN, LM e MANFREDI, S. Formação e Educação Popular no Brasil, Araraquara:
UNESP/FCLAR, 1998, v.1 p 194. Editamos um dossiê Trabalho e Sindicato, publicado, em
2006, na revista Estudos de Sociologia, n.21, Programa de Pós-graduação em Sociologia/
Departamento de Sociologia/UNESP, além de uma série de atividades em andamento como
a editoração de revista científica, orientação, discussão e avaliação de pesquisas no interior
do grupo. Desde 2006 o Grupo tem trabalhado junto com o Grupo Trabalho e Sindicalismo
na Contemporaneidade da Associação Nacional de Pós-graduação em Ciências Sociais - ANPOCS. Editamos a revista eletrônica Revista Espaço do Diálogo e da Desconexão - REDD
<http://www.fclar.unesp.br/seer/index.php?journal=redd>.
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SERGIPE
Grupo de Estudos sobre a Mulher
Líder(es) do grupo: Jesana Batista Pereira; Enedina Maria Soares Souto
Área predominante: Ciências Sociais Aplicadas; Serviço Social
Instituição: Universidade Tiradentes (UNIT)
Órgão: Curso de Serviço Social
Unidade: Ciências Sociais Aplicadas
Endereço
Avenida Murilo Dantas, 300 - Bloco D, Sala 44
Farolândia, Aracaju - SE | CEP: 49032-490
Telefone: (79) 3218.2100 | Fax: (79) 3218.2100
Site: Informação não disponibilizada

Repercussões dos trabalhos do grupo
O grupo busca contribuir para o avanço dos estudos sobre as relações de gênero e das suas
implicações no que concerne às representações sociais, experimentações e vivências de homens e mulheres que constituem e fundam as relações sociais. Ao mesmo tempo, tais relações transfiguram, produzindo manifestações diversas, seja na construção histórica e social
das estruturas do imaginário, da sexualidade e da família, seja na forma de inserção no mercado de trabalho, formulação e execução de políticas públicas, entre outros aspectos.
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Estado, Capital, Trabalho e as Políticas
de Re-ordenamentos Territoriais
Líder(es) do grupo: Alexandrina Luz Conceição, Josefa de Lisboa Santos
Área predominante: Ciências Humanas; Geografia
Instituição: Universidade Federal de Sergipe (UFS)
Órgão: Centro de Educação de Ciências Humanas
Unidade: Núcleo de Pós-Graduação de Geografia
Endereço
Campus Universitário NPGEO / Laboratório de Estudos Agrários
Rosa Elze, São Cristóvão - SE | CEP: 49100-000
Telefone: (79) 2105.6782 | Fax: (79) 2105.6782
Site: Informação não disponibilizada

Este Grupo resulta de pesquisas realizadas individualmente e no coletivo de professores e
estudantes pesquisadores. Tem como OBJETIVO GERAL: Analisar o processo de produção/
reprodução do capital e as (re) configurações das novas geopolíticas de ordenção territorial.
O Grupo congrega pesquisadores de distintos estados da unidade administrativa do país.
A maioria está concentrada no estado de Sergipe no Campus de São Cristóvão/UFS e no
Campus de Itabaiana/UFS; com participações também de professores da UNEB - Campus de
Vitória da Conquista/BA; UEB/Campus de Petrolina/PE, e UFAL/Campus de Palmeiras dos
Índios. O intensivo aprofundamento das discussões teóricas, e das pesquisas realizadas, tem
possibilitado um grande volume de resultados: defesas de teses de doutorado; dissertações
de mestrado, monografias de bacharelado; pesquisas de iniciação científica PIBIC/CNPq/
UFS; FAPITEC/SE. Defendidas ou em andamentos. Projetos vinculados ao CNPq; FAPITEC;
FAPEAL; FAPESB; além de Projetos de Pesquisas nas Universidades onde os docentes fazem
parte, como UFS, UFAL e UNEB. Produções científicas publicadas em periódicos, anais de
Congressos e Encontros científicos, com apresentações dos resultados das pesquisas. Foi implantado em fevereiro de 2007 o Fórum de Discussão: Estado, Capital-Trabalho, que se constitui um Grupo de Discussão Permanente. Como resultado dos trabalhos de 2008 apresentamos em Encontro Nacional/ENG/julho/2008, duas Mesas de Comunicações Coordenadas:
Como resultado destas mesas, foi produzido um livro sob a coordenação de: SOUZA, S. T.;
SANTOS, J. R. D. (Org.). Leituras sobre Estado-Capital-Trabalho e as políticas de (re)ordenamentos territoriais. Vitória da Conquista: Edições UESB, 2009 (No prelo). IV FÓRUM de
discussão Estado Capital Trabalho I Seminário Estadual O TRABALHO NOS MEANDROS
DA GEOGRAFIA Local: Quissamã/Sergipe dias 12 e 13 de agosto apoio: CeGET e Grupo de
Estudos do Departamento da UESB.
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Grupo de Pesquisa sobre Transformações no Mundo Rural
Líder(es) do grupo: José Eloízio da Costa; Eliano Sergio Azevedo Lopes
Área predominante: Ciências Humanas; Sociologia
Instituição: Universidade Federal de Sergipe (UFS)
Órgão: Núcleo de Pós-graduação em Geografia
Unidade: Centro de Educação e Ciências Humanas
Endereço
Cidade Universitária Professor José Aloísio de Campos
Jardim Rosa Elze, São Cristovão - SE | CEP: 49100-000
Telefone: (79) 2105.6782 | Fax: (79) 2105.6782
Site: http://www.pos.ufs.br/geografia

Repercussões dos trabalhos do grupo

SERGIPE

O grupo tem contribuído, com seus estudos e pesquisas, para o melhor conhecimento das
transformações que têm ocorrido no mundo rural, particularmente no que se refere aos aspectos geográficos, sócio-econômicos e ambientais. Pesquisadas realizadas em 2006: Pesquisa “O Processo de Constituição de Territórios Rurais: Alto Sertão Sergipano e Agreste de
Alagoas”, concluída no mês de julho, sob a coordenação do Prof. Dr. Ricardo Abramovay
- FIPE/USP. Desde agosto de 2006, estamos participando da pesquisa “Impactos do PRONAF B sobre o Meio Rural na Região Nordeste”, financiada pela SAF/MDA, abrangendo os
Estados do Rio Grande do Norte, Paraíba e Sergipe. No caso de Sergipe, os municípios de
São Cristóvão e Itabaiana. Em 2008, desenvolve pesquisa sobre o processo de beneficiamento
da castanha de caju em Sergipe, tendo como estudo de caso o município de Itabaiana, por
apresentar particularidades sociais, econômicas e geográficas. O trabalho em questão tem
como principal objetivo analisar os processos de beneficiamento da castanha de caju, tomando como base aspectos relacionados à tradição regional, ao processo artesanal de beneficiamento e principalmente do intenso uso da força de trabalho familiar. Em 2009 dois projetos
estão sendo desenvolvidos: o de Tecnologias Sociais aplicadas ao processo de beneficiamento
da castanha de caju na região do agreste de Sergipe e a Avaliação dos Impactos Ambientais
da indústria da cerâmica vermelha no estado de Sergipe, todos respectivamente financiados
pela FAPITEC/Sergipe e Banco do Nordeste do Brasil. Nesse ano foi lançado também o livro
do Grupo, intitulado: “Territórios Rurais e Agricultura Familiar no Nordeste”, financiado
pela FAPITEC/Sergipe. Em 2010 desenvolverá a pesquisa sobre os impactos da inadimplência do Pronaf A no estado de Sergipe, a partir de estudos de três assentamentos rurais, pesquisa financiada pela FAPITEC/Sergipe.

118

TOCATINS
Grupo de Estudos em Economia Aplicada
Líder(es) do grupo: Adriano Nascimento da Paixão; Adriano Firmino Valdevino de Araújo
Área predominante: Ciências Sociais Aplicadas; Economia
Instituição: Fundação Universidade Federal do Tocantins (UFT)
Órgão: Curso de Ciências Econômicas
Unidade: Campus de Palmas
Endereço
Avenida Nossa Senhora, 15 - ALC Nº 14
Centro, Palmas - TO | CEP: 77020-120
Telefone: (63) 3218.8026 | Fax: (63)3232.8026
Site: Informação não disponibilizada

Repercussões dos trabalhos do grupo
O Grupo de estudos em economia aplicada busca utilizar ferramentas das teorias econômicas
para explicar fenômenos do mundo atual, principalmente na região da Amazônia legal e no
estado do Tocantins.
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