
	  
PROGRAMAÇÃO	  V	  Seminário	  Trabalho	  e	  Gênero	  e	  III	  Seminário	  Internacional	  do	  PPGCS	  

19	  à	  21	  de	  novembro	  de	  2014	  –	  Campus	  Santa	  Mônica/UFU	  
19/11/2014	  
ANFITEATRO	  DO	  BLOCO	  3Q	  
8h–	  9h15:	  INSCRIÇÕES,	  RECEPÇÃO	  E	  ACOMODAÇÃO	  
	  
9h15	  –	  9h30:	  ANFITEATRO	  DO	  BLOCO	  3Q	  
APRESENTAÇÃO	  MUSICAL	  
GRUPO	  DE	  PERCUSSÃO	  DA	  UFU	  
Manoel	  Moura,	  Esther	  Riguel,	  Marcelo	  Zuza	  e	  Alex	  Silva	  
	  
9h30	  –	  12h:	  Conferência	  de	  Abertura	  	  
Trabalho	  e	  gênero	  :	  teorias,	  pesquisas	  e	  práticas	  sociais	  
Conferencistas:	  	  
Sophie	  Béroud	  (Université	  Lumière	  Lyon	  II,	  France)	  
	  Angelo	  Soares	  (Université	  du	  Québec	  à	  Montréal	  –	  UQAM)	  	  
Coordenação:	  Maria	  Lúcia	  Vannuchi	  (UFU)	  
	  
12h-‐14h:	  Almoço	  
	  
14h-‐17h:	  Sessões	  Temáticas	  (V	  STG)	  e	  Grupos	  de	  Trabalho	  (III	  Seminário	  do	  PPGCS)	  
Sessões	  Temáticas	  (V	  STG):	  
ST	  01	  -‐	  «Imagens	  e	  representações	  sociais	  de	  gênero	  e	  de	  trabalho»	  Sala	  5OA	  204	  
Coordenação:	  Maria	  Lúcia	  Vannuchi	  	  (INCIS/UFU)	  e	  Eliane	  Schmaltz	  (INCIS/UFU)	  
	  
ST02	  -‐	  «Memória,	  Gênero,	  Trabalho»	  Sala	  5OA	  207	  
Coordenação:	  Cintya	  Maria	  Costa	  Rodrigues	  (PPGAS/UFG)	  e	  Fernanda	  Arêas	  Peixoto	  (PPGAS/USP)	  
	  
ST	  03	  -‐	  «Trabalhadoras,	  militantes	  e	  feministas»	  Sala	  5OA	  212	  
Coordenação:	  Patrícia	  Vieira	  Trópia	  (INCIS/UFU)	  e	  Renata	  Gonçalves	  (UNIFESP)	  
	  
Grupos	  de	  Trabalho	  (III	  Seminário	  do	  PPGCS):	  
GT	  01	  -‐	  «Estado,	  políticas	  públicas	  e	  democracia»	  Sala	  5OA	  214	  
Coordenação:	  Sidartha	  Sória	  e	  Silva	  (INCIS/UFU)	  
	  
GT	  02	  -‐	  «Mídias,	  redes	  e	  movimentos	  sociais»	  Sala	  5OA	  206	  
	  Coordenador:	  Diego	  Soares	  (INCIS/UFU)	  
	  
17h30-‐19h:	  Minicurso	  	  
Mini	  curso	  1	  	  «O	  ensino	  de	  Ciências	  Sociais:	  bacharelado,	  licenciatura	  e	  escola	  básica»	  Sala	  5OA	  316	  
Ministrante:	  Heloísa	  Helena	  Martins	  (USP)	  
Mini	  curso	  2	  “Pensamento	  social	  brasileiro	  contemporâneo”	  	  
Ministrante:	  Fernanda	  Areas	  Peixoto	  (USP)	  Sala	  5OB319	  
	  
19h:	  ANFITEATRO	  DO	  BLOCO	  3Q	  -‐	  APRESENTAÇÃO	  MUSICAL	  
Quarteto	  Gafieira	  
Diego	  Caaobi	  -‐	  voz	  e	  violão	  
Diego	  Meireles	  -‐	  percussão	  e	  voz	  
Guilherme	  Calegari	  -‐	  percussão	  e	  voz	  
Gustavo	  Belan	  -‐	  cavaquinho	  
	  
19h15:	  CONFERÊNCIA	  -‐	  Pensamento	  social	  brasileiro	  e	  teoria	  social	  contemporânea:	  tensões	  e	  antecipações	  
Conferencista:	  Sergio	  Tavolaro	  (UNB)	  
Coordenação:	  Márcio	  Ferreira	  de	  Souza	  (INCIS/UFU)	  



20/11/2014	  	  
9h	  –	  9h15	  ANFITEATRO	  DO	  BLOCO	  3Q	  
Regional	  Fogo	  na	  Roupa	  
Felipe	  Tanimoto	  -‐	  violão	  7	  cordas	  
Luciene	  Andrade	  -‐	  voz	  e	  pandeiro	  
Wellington	  Gama	  -‐	  flauta,	  bandolim	  e	  cavaquinho	  	  
	  
9h:	  15	  Mesa	  Redonda	  -‐	  Gênero	  	  e	  Trabalho:	  	  identidades,	  subjetividades,	  representações	  
Palestrantes:	  Ângela	  Araújo	  (Unicamp),	  Maria	  Rosa	  Lombardi	  (Fundação	  Carlos	  Chagas)	  
Coordenação:	  Jordão	  Horta	  Nunes	  (UFG).	  
	  
12h-‐14h:	  Almoço	  
	  
14h-‐17h:	  Sessões	  Temáticas	  (V	  STG)	  e	  Grupos	  de	  Trabalho	  (III	  Seminário	  do	  PPGCS)	  
	  
Sessões	  Temáticas	  (V	  STG):	  
ST	  04	  -‐	  «Trabalho	  e	  gênero	  em	  serviços:	  das	  formas	  atípicas	  ao	  profissionalismo»	  Sala	  5OA	  200	  
Coordenação:	  Jordão	  Horta	  Nunes	  (FCS/UFG)	  e	  Berlindes	  Astrid	  Kuchmann	  (UnB)	  
	  
ST	  05	  -‐	  «Gênero,	  Empreendedorismo,	  Trocas	  econômicas»	  Sala	  5OA	  201	  
Coordenação:	  Marina	  Sartore	  (FCS/UFG)e	  Elaine	  da	  Silveira	  Leite	  (UFPel)	  
	  
ST	  06	  -‐	  «Gênero,	  reestruturação	  e	  precarização	  das	  relações	  de	  trabalho»	  Sala	  5OA	  202	  
Coordenação:	  Tania	  Tosta	  (FCS/UFG)	  	  e	  Cleito	  Pereira	  dos	  Santos	  (FCS/UFG)	  
	  
	  
Grupos	  de	  Trabalho	  (III	  Seminário	  do	  PPGCS):	  
GT	  03	  -‐	  «Identidade,	  cultura	  e	  grupos	  étnicos»	  Sala	  5OA	  203	  
Coordenação:	  Marcel	  Mano	  (INCIS/UFU)	  e	  Marili	  Peres	  Junqueira	  (INCIS/UFU)	  
	  
GT	  04	  -‐	  «Educação,	  indivíduo	  e	  sociedade»	  Sala	  5OA	  204	  
Coordenação:	  Fabiane	  Santana	  Previtalli	  (INCIS/UFU)	  e	  Elisabeth	  Fonseca	  Guimarães	  
(INCIS/UFU)	  
	  
GT	  06	  -‐	  «Sexualidade,	  violência	  e	  relações	  de	  gênero»	  Sala	  5OA	  205	  
Coordenação:	  Rafaela	  Cyrino	  (PUC-‐Minas)	  
	  
17h30-‐19h:	  Minicursos	  	  
Mini	  curso	  1	  «O	  ensino	  de	  Ciências	  Sociais:	  bacharelado,	  licenciatura	  e	  escola	  básica»	  Sala	  5OA	  316	  
Ministrante:	  Heloísa	  Helena	  Martins	  (USP)	  
	  
Mini	  curso	  3	  «Juventude	  e	  Políticas	  Públicas»	  Sala	  5OA	  306	  
Ministrante:	  Maria	  Madalena	  Graciolli	  (FFCL	  -‐	  Ituverava)	  
	  
19h	  Exposição	  de	  pôsteres	  	  
Saguão	  do	  Anfiteatro	  3Q	  	  
20h:	  Atividade	  cultural	  e	  Lançamento	  de	  livros	  
Saguão	  do	  Anfiteatro	  3Q	  
PERFOMANCE	  DO	  GRUPO	  REBOLIÇO	  -‐	  “Dismenorreia	  –	  o	  fundamentalismo	  e	  o	  preconceito	  criam	  a	  opressão.	  A	  opressão	  cria	  
o	  estado	  de	  guerra”	  
Atrizes:	  
Aline	  Costa	  
Camila	  Maia	  
Luana	  Julia	  
Direção:	  Michele	  Soares	  
	  
	  

	   	  



21/11/2014	  
9h	  -‐	  ANFITEATRO	  DO	  BLOCO	  3Q	  
APRESENTAÇÃO	  MUSICAL	  
VOZ	  	  
Adriana	  Francisco	  -‐	  voz	  	  
Dedé	  Aires	  -‐	  percussão	  
Rogério	  Mota	  -‐	  violão	  
	  
	  
9h:	  15	  Mesa	  Redonda	  -‐	  Trabalho	  doméstico	  e	  gênero:	  direitos	  e	  desigualdades	  
Palestrantes:	  Jurema	  Brites	  	  (UFSM),	  Creuza	  Oliveira	  (FENATRAD)	  
Coordenação:	  Tania	  Tosta	  (UFG)	  
	  
12h-‐14h:	  Almoço	  
	  
	  
14h-‐17h:	  Sessões	  Temáticas	  (V	  STG)	  e	  Grupos	  de	  Trabalho	  (III	  Seminário	  do	  PPGCS)	  
Sessões	  Temáticas	  (V	  STG):	  
ST	  07	  -‐	  	  «Trabalho,	  gênero	  e	  políticas	  educacionais»	  Sala	  5OA	  302	  
Coordenação:	  Revalino	  Antonio	  de	  Freitas	  (FCS/UFG)	  
	  	  
ST	  08	  -‐	  «Gênero,	  gerações	  e	  políticas	  públicas»	  Sala	  5OA	  303	  
Coordenação:	  Márcio	  Ferreira	  de	  Souza	  (INCIS/UFU)	  e	  Silvana	  Mariano	  (UEL)	  
	  
ST	  09	  -‐	  «Trabalho	  e	  Gênero	  em	  contextos	  migratórios»	  Sala	  5OA	  304	  
Coordenação:	  Maria	  Madalena	  Gracioli	  (FFCL	  –	  Ituverava)	  
	  
Grupos	  de	  Trabalho	  (III	  Seminário	  do	  PPGCS):	  
GT	  05	  -‐	  «Simbolismo,	  religiosidades	  e	  vida	  social»	  Sala	  5OA	  306	  
Coordenação:	  Mariana	  Magalhães	  Pinto	  Côrtes	  (INCIS/UFU)	  e	  Antonio	  Carlos	  Petean	  (INCIS/UFU)	  
	  
19h:	  Encerramento	  e	  Confraternização	  


