
Oficinas de Sociologia do Trabalho - Lastro/ UFSC

Estão abertas as inscrições para as Oficinas de Sociologia do Trabalho. Os encontros, sempre às
16h30 das sextas feiras, em 4 datas: 12/11, 26/11, 03/12 e 17/12 de 2021, serão destinados à
apresentação, por pesquisadoras/es do Lastro-UFSC, de conhecimentos e ferramentas úteis para a
realização de pesquisas na temática trabalho.

Trata-se de atividade de extensão oferecida pelo Laboratório de Sociologia do Trabalho (LASTRO),
vinculado ao Departamento de Sociologia e Ciência Política da Universidade Federal de Santa
Catarina, que poderá ser validada para a disciplina Prática de Pesquisa para estudantes do curso
de Ciências Sociais. É também uma atividade aberta a demais estudantes de graduação e pós
graduação da UFSC, bem como à comunidade interessada em conhecer/debater sobre
"ferramentas" para pesquisar o tema trabalho. As inscrições vão até 11/11.

Confira a programação:

Oficina 1 (12/11)

. Apresentação da proposta das oficinas, da equipe do Lastro-UFSC e dos.as participantes

. Apresentação de pesquisas em andamento, conduzidas pelos professores que integram o
laboratório.
Expositora:
* Thaís Lapa (SPO/Lastro-UFSC) - Pesquisar a divisão sexual do trabalho: desafios teóricos e
metodológicos a partir do estudo sobre a indústria.

Oficina 2 (26/11)

Expositores:
* Samuel Lima (JOR/Lastro-UFSC) Online survey a pesquisa de perfis profissionais, a partir dos
estudos sobre as/os docentes da UFSC (2019) e jornalistas brasileiros (2021).
* Jacques Mick (SPO/Lastro-UFSC) Multimétodos: A caracterização de setores e ocupações
profissionais de serviços combinando técnicas quanti-quali de pesquisa.

Oficina 3 (03/12)

* Maria Soledad Etcheverry Orchard (SPO/Lastro-UFSC) - A análise da precarização do trabalho por
meio do estudo de trajetórias de trabalhadores.
* Mateus Bender (SPO/Lastro-UFSC) - Discutindo a flexibilização de direitos trabalhistas a partir de
pesquisa empírica em tribunais.

Oficina 4 (17/12)

* Luiz Gustavo da Cunha de Souza (SPO/Lastro-UFSC) - A contextualização do objeto de pesquisa:
trabalho e neoliberalismo.
* Eduardo Bonaldi (SPO/Lastro-UFSC) - Desigualdades de perfis e trajetórias entre cotistas de
diferentes carreiras na UFSC.



Inscrições e mais informações

. Interessadas/os devem se inscrever até 11/11/2021 em: https://forms.gle/Guoj85mrJbKKG2T99

. Certificados serão emitidos a quem tiver pelo menos 75% de presença (3 das 4 oficinas).

. Inscritas/os receberão email de confirmação da inscrição, junto ao link para participação das
oficinas.

. Em 2021 serão ofertadas as oficinas e em 2022, estudantes que optarem por validar as oficinas
para a disciplina Prática de Pesquisa deverão se integrar a alguma pesquisa entre as conduzidas por
professores/s do laboratório.

. Dúvidas podem ser sanadas junto à prof. Thaís Lapa, coordenadora do Lastro: thais.lapa@ufsc.br.

https://forms.gle/Guoj85mrJbKKG2T99
mailto:thais.lapa@ufsc.br

