
 

 
 

Grupo de Trabalho 1 – Identidades, diferenças e desigualdades em debate Sala: 206 

Data 09/11 (quinta-feira) Horário de início: 8h30min 
 

Nome Título do trabalho 

1 Autor(a): Letícia Rossi Ortiz Três valores da luta haitiana por reconhecimento em Lajeado 

2 Autor(a): Carla Silva de Ávila 
Coautor(es): Catia Simone Ribeiro Barcellos 

Pardo - Brando Negro é? Os sujeitos do direito das políticas de ações 
afirmativas e o papel das comissões de verificação do componente étnico-racial 
nas universidades federais 

3 Autor(a): Thalles Ricardo de Melo Silva As relacoes etnico-raciais na escola 

4 Autor(a): Mariana Dias Cabelleira A identidade dos alunos quilombolas da Universidade Federal de Pelotas 

5 Autor(a): Renata Vieira Rodrigues Severo Terceirização e identidade um estudo de caso com trabalhadoras do setor de 
conservação e limpeza 

6 Autor(a): Carlos Eduardo Simões da Silva 
Coautor(es): Carlos Eduardo da Silva Ribeiro 

Paradoxos entre o arcaio e o moderno no bairro Santa Marta em Camaquã/RS 

7 Autor(a): Leandro Almeida de Tunes O papel socioambiental e a identidade dos(as) catadores(as) de resíduos: o 
caso das cooperativas de triagem de Pelotas/RS 

 

 



 

 
 
 

Grupo de Trabalho 1 – Identidades, diferenças e desigualdades em debate Sala: 206 

Data 10/11 (sexta-feira) Horário de início: 8h30min 
 

Nome Título do trabalho 

1 Autor(a): Rita de Araujo Neves 
Coautor(es): Luciano Pereira dos Santos 

O discurso de Michel Temer em 08/03/2017 como violência de gênero 
subjacente a ética do cuidado 

2 Autor(a): Letícia Machado Spinelli Genero, cuidado e estigma social: a critica de Iris Marion Young a Axel Honneth 

3 Autor(a): Murilo Paiotti Dias O debate liberal e conservador de grupos do Facebook quanto ao projeto 
Escola Sem Partido 

4 Autor(a): Eduarda Damé Corpos, sexualidades e intimidades femininas na era digital: uma análise dos 
canais de YouTube JoutJout Prazer, Rayza Nicácio e Ana de Cesaro 

5 Autor(a): Luciano Pereira dos Santos 
Coautor(es): Rita de Araujo Neves 

Em nome de Deus: a influência das religiosidades no combate da homofobia na 
escola 

6 Autor(a): Carmen Beatriz Lübke Ücker Docência feminina: entre a vocação e a resistência 

7 Autor(a): Arielson Teixeira do Carmo As igrejas inclusivas no Brasil e suas propostas de aceitação e inclusão da 
diversidade sexual 

 

 



 

 
 
 

Grupo de Trabalho 2 – Desregulamentação, flexibilização e novos desafios da questão laboral. Sala: 323 

Data 09/11 (quinta-feira) Horário de início: 8h30min 
 

Nome Título do trabalho 

1 Autor(a): Bruna Siqueira de Almeida Engajamento subjetivo e as práticas de gestão em empresa multinacional de 
fertilizantes 

2 Autor(a): Jéssica Silva de Ávila A emergência das áreas de Gestão de Pessoas no contexto das chamadas 
“sociedades de controle” 

3 Autor(a): Rafael Ferrari da Silva 
Coautor(es): Pedro Mello 

Reconfigurações do capitalismo e do trabalho: novas formas de dominação em 
contexto de trabalho imaterial 

4 Autor(a): Fernanda Dias dos Santos da Silva 
Coautor(es): Décio Souza Cotrim 

Por que os trabalhadores não reagem? Uma análise a partir das concepções 
de Pierre Bourdieu 

5 Autor(a): Silvia Carla Bauer-Barcellos Luminescências na organização – das mediações do serviço social para a vida 
substantiva no trabalho 

6 Autor(a): João Matheus Soares Miranda O futuro pede passagem e vem de moto? A experiência dos mototrabalhadores 
em Pelotas/RS 

 
  

 



 

 
 

Grupo de Trabalho 2 – Desregulamentação, flexibilização e novos desafios da questão laboral. Sala: 323 

Data 10/11 (sexta-feira) Horário de início: 8h30min 
 
 

Nome Título do trabalho 

1 Autor(a): Luis Alexandre da Silva Alves 
Coautor(es): Amanda da Fonseca Pons 

Reforma Trabalhista: a facilitação da pejotização através da criação da figura 
do autônomo exclusivo e a flexibilização das relações de trabalho 

2 Autor(a): Willian Almeida Corrêa A Reforma Trabalhista comprometerá o acesso de alguns trabalhadores à 
justiça 

3 Autor(a): Mariana Hansen Garcia Sindicatos no Brasil: desafios atuais 

4 Autor(a): Rubens Soares Vellinho As relações de trabalho e atuação sindical em tempos de austeridade 

5 Autor(a): Nadine Gerhardt Lermen. 
Coautor(es): Everton Lazzaretti Picolotto 

A formação do sindicalismo de assalariados rurais no Brasil: desafios e novas 
práticas sindicais 

 
  

 



 

 

Grupo de Trabalho 3 – Cidade, tecnologia e controle Sala: 316 

Data 09/11 (quinta-feira) Horário de início: 8h30min 
 
 
 

Nome Título do trabalho 

1 Autor(a): João Pedro Silveira Martins Ressignificação do Centro de São Paulo 
pela perspectiva dos jovens 
recém-chegados 

2 Autor(a): Rodrigo Teixeira Pinto 
Coautor(es): Andrey Regis de Melo 

Crack, desvio e biopoder: A cracolândia sob um olhar sociológico 

3 Autor(a): Bruna Gabriele dos Santos Jardim 
Coautor(es): Carlos Guilherme Madeira 

Pessoas em situação de rua na cidade: uma análise conceitual 

4 Autor(a): Camila Teixeira Martins O cicloativismo e seus desafios nas cidades dos carros 

 
  

 



 

 
 
 

Grupo de Trabalho 3 – Cidade, tecnologia e controle Sala: 307 (FAE) 

Data 10/11/2017 (sexta-feira) Horário de início: 8h30min 
 
 
 

Nome Título do trabalho 

1 Autor(a): Julia Rocha Clasen 
Coautor(es): Joanna Munhoz Sevaio 

O cotidiano e a cidade no Passo dos Negros 

2 Autor(a): Ícaro Vasques Inchauspe Ás margens do São Gonçalo: tecnologias de controle, sociabilidades e (re) 
arranjos no Passo dos Negros em Pelotas/RS 

3 Autor(a): Julio Marinho Ferreira Tecnologias de controle extremo: os drones e o seu papel na vigilância e na 
violência das “Guerras ao Terror” 

4 Autor(a): Matheus Boni Bittencourt Violência urbana, segurança pública e negócios privados: o caso do Espírito 
Santo 

5 Autor(a): Juliano Lobato Colla 
Coautor(es): Livio Silva de Oliveira 

Arranjos sociais e sujeições legais: os efeitos da descriminalização da maconha 
na fronteira Brasil-Uruguai 

 
  

 



 

 
 
 

Grupo de Trabalho 4 – Ambiente, desenvolvimento e novas ruralidades. Sala: 305 

Data 09/11/2017 (quinta-feira) Horário de início: 8h30min 
 
 

Nome Título do trabalho 

1 Autor(a): Felipe Ferrari da Costa As práticas do coronelismo no espaço estancieiro gaúcho: troca de favores e 
subordinação pessoal. 

2 Autor(a): Décio Souza Cotrim 
Coautor(es): Ivaneli Schreinert dos 
Santos 

Multifuncionalidade da agricultura: proposta de um método de mensuração. 

3 Autor(a): Cristina Bremm 
Coautor(es): Everton Lazzaretti Picolotto 

Mediação social e agroecologia: relações entre agricultores, técnicos e 
dirigentes no Sul do Brasil 

4 Autor(a): Francis Casagrande Zanella 
Coautor(es): Marcos Botton Piccin 

Assentados e antigos moradores na região estancieira: legitimidade do 
acesso à terra em jogo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

Grupo de Trabalho 4 – Ambiente, desenvolvimento e novas ruralidades. Sala: 305 

Data 10/11/2017 (sexta-feira) Horário de início: 8h30min 
 
 
 

Nome Título do trabalho 

1 Autor(a): Rosinei Silva Santos 
Coautor(es): Bruno Muller Vieira 

Desafios para o desenvolvimento territorial de uma comunidade do entorno 
da UFPel: o caso do Projeto de Inclusão Sócio-Acadêmico 

2 Autor(a): Eduardo Garcia Santos 
Coautor(es): Flávio Sacco dos Anjos 

A cultura local como alicerce para o desenvolvimento territorial: o caso da lã 
em Jaguarão-RS. 

3 Autor(a): Pedro Frizo ‘Ecologia Reformista’ na Amazônia Central: uma investigação sobre o 
processo de construção social da agropecuária ‘sustentável’. 

4 Autor(a): Gabriel Bandeira Coelho 
Coautor(es): Alice Hubner Franz 

Ciência, técnica e progresso: é possível falar em crise do projeto moderno? 

5 Autor(a): Marize Schons Os cem anos da Sociologia dos Desastres e seus paradigmas. 

 
  

 



 

 
 

Grupo de Trabalho 5 – Economia, política e sociedade no século XXI. Sala: 352 

Data 09/11 (quinta-feira) Horário de início: 8h30min 
 

Nome Título do trabalho 

1 Autor(a): Camila Hirt Munareto O Programa Nuclear Iraniano e a sustentação de um regime revolucionário 

2 Autor(a): Matheus Dalbosco Pereira A Rússia de Putin: construção do Estado e centralização do poder 

3 Autor(a): Anne Pinto Brandalise A legitimação social do mercado de seguros ambientais no Estado do Rio 
Grande do Sul 

4 Autor(a): Matheus Islabão Martins Políticas culturais e participação social: uma análise do Programa Cultura Viva 
como espaço de diálogo entre Estado e sociedade civil 

5 Autor(a): Maique Berlote Martins. 
Coautor(es): Rosana Soares Campos 

O papel dos conselhos locais e do controle social na implementação de 
políticas públicas de saúde 

6 Autor(a): Luana Costa Bidigaray Análise sociológica a uma problemática crescente na 3ª (terceira) idade: a 
violência frente às instituições de proteção aos idosos nas cidades de Pelotas e 
Porto Alegre 

7 Autor(a): Daniel de Souza Lemos A competição eleitoral de 2016 em Pelotas 

8 Autor(a): Gabriela Machado Da Silva. 
Coautor(es): Rosana Soares Campos 

A participação política das mulheres nas esferas decisórias do PT e do PP 
gaúcho 

 
  

 



 

 

Grupo de Trabalho 5 – Economia, política e sociedade no século XXI. Sala: 352 

Data 10/11 (sexta-feira) Horário de início: 8h30min 
 
 
 

Nome Título do trabalho 

1 Autor(a): Greice Martins Gomes De que forma a relação entre dinheiro e intimidade é (re)significada através da 
economia colaborativa? 

2 Autor(a): Carolina Conceição e 
Souza 

Economia circular – o vestuário como exemplo de consumo com justiça social e 
ambiental 

3 Autor(a): Otávio Iost Vinhas O potencial descentralizador da Blockchain: um estudo a partir da sociologia 
econômica 

4 Autor(a): Robson Rocha de Souza Júnior O poder da inovação: análise do papel do BNDES na gerência da política de 
desenvolvimento do primeiro governo Lula no setor de software 

5 Autor(a): Pedro Felipe Narciso A dívida pública como um mecanismo de acumulação por expropriação: um 
estudo sobre o caso brasileiro 

 

 


