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Seminário Interinstitucional de Pesquisas em
Sociologia: abordagens contemporâneas em Sociologia do Trabalho,
Sociologia dos Desastres e Sociologia da Religião.
Apoio: PROCAD UFSCar/UFAC/UFAM

Local: Auditório do Departamento de Sociologia
24 e 25 de agosto de 2009
PROGRAMAÇÃO:
•
•

24 de agosto - segunda:
Manhã (09:00 às 12:00)
1)Profº Dr. Jacob Lima (LEST/UFSCar): Estudos do Trabalho na UFSCar.
2)Profª Drª Norma Valencio (NEPED/UFSCar): Metodologia de Pesquisa Qualitativa em
Sociologia dos Desastres.
Tarde (14:00 às 17:00) – Grupo de Estudos Trabalho e Mobilidade Social/UFSCar
1)Daniela Ribeiro de Oliveira (PPGS/UFSCar): Soccer, samba and outsourcing - dois casos de
terceirização em empresas de desenvolvimento de software.
2)Daniel Perticarrari (PPGS/UFSCar): Identidades de Gênero no Trabalho - debate conceitual
e percursos metodológicos.
3)Fernanda Flávia Cockell (PPGS/UFSCar): A interdisciplinaridade de saberes para a
compreensão da relação trabalho e saúde - o caso dos agentes comunitários de saúde.
4)Marcos Lázaro Prado (PPGS/UFSCar): Colônias e Famílias – a trajetória de gerações nas
Usinas de Açúcar.
5)Atilla Magno e Silva Barbosa (PPGS/UFSCar): A naturalização da precarização - terceirização
e identidade social na indústria do alumínio primário paraense.

•

25 de agosto - terça:
Manhã (09:00 às 12:00) – Universidade Federal do Amazonas e NEPED/UFSCar
1)Pedro Rapozo (PPGS/UFAM): Territórios sociais da pesca – uso e formas de apropriação
dos recursos pesqueiros em áreas de livre acesso.
2)Silvio Ricardo da Silva Rocha (Graduação CSO/UFAM): Dimensões da questão agrária no
Amazonas - uma caracterização a partir dos processos de trabalho e o uso dos recursos
naturais nos municípios de Maués e Manicoré.
3)Elder Monteiro de Araújo (PPGS/UFAM): Religião e Identidade - estudo de uma
comunidade pentecostal amazônica.
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4)Érico Soriano (PPGSEA/USP): Riscos de colapso no UHE de Itapu binacional - confiança,
incertezas e percepção do risco da população à jusante em relação à cultura institucional de
segurança no combate às ameaças ecossistêmica, climática e de terrorismo.

Tarde (14:00 às 17:00) – Universidade Federal do Acre e NEPED/UFSCar
1)Cleilton Sampaio (MDR/UFAC): Agroindústria Álcool Verde: avanço e retrocesso do
capitalismo no campo acreano – município de Capixaba.
2)Ismael Dias Maia (MDR/UFAC): Concessão de Florestas Públicas – um estudo sobre a
gestão de florestas na Amazônia.
3)Josué Santos (MDR/UFAC): Populações locais, desenvolvimento e convergência na faixa de
fronteira - estratégias sustentáveis nas FLONAS do Macauã e São Francisco.
4)Karina Granado (PPGSEA/USP): Acesso à água e práticas de uso cotidiano de pessoas em
situação de rua -o caso do Município de São Carlos-SP.
5)Diego Correia da Silva (PPGS/UFSCar): Desterritorialização e deterioração identitária das
comunidades tradicionais estabelecidas nas fronteiras acreanas.

Mais informações: seminarioprocadufscar@gmail.com

