
 

 
 

MINI COLÓQUIO DA POLÍTICA DE TRABALHO – UCPEL 

CONVITE 

A UCPEL através do Grupo de Pesquisa Emancipação e do NESIC (Núcleo de 

Economia Solidária e Incubação de Cooperativas) convida sua organização/entidade para 

participar do “MINI COLÓQUIO: Política do trabalho: práticas, saberes e estratégias 

emancipatórias em tempos de pandemia na Região Sul Rio-grandense”, que será 

realizado em parceria com o Observatório Social do Trabalho da UFPel, no dia 05 de 

setembro (sábado), em sala virtual, no período das 13:30 horas às 15:30 minutos.   

Este Mini Colóquio se constitui em uma das atividades preparatórias para o III 

COLÓQUIO DE POLÍTICAS SOCIAIS: práticas, saberes e estratégias 

emancipatórias, que será realizado nos dias 29 e 30/9/2020. Esse evento é uma promoção 

do “Grupo de Pesquisa e Extensão: Políticas Sociais, Cidadania e Serviço Social (GPE 

PSCISS) e Grupo de Pesquisa e Extensão: Política Social, Programas de transferência de 

Renda, Gênero e Pobreza do PPG em Política Social e Direitos Humanos da UCPEL”. E 

conta com o apoio do “Grupo de Pesquisa Filosofia, Educação e Práxis Social da UFPEL; 

Curso de Serviço Social - UCPEL; Cáritas Arquidiocesana de Pelotas; Fórum dos Conselhos 

Municipais de Pelotas; 10ª Seccional do Conselho Regional de Serviço Social – CRESS”.  

O III COLÓQUIO DE POLÍTICAS SOCIAIS apresenta como objetivo geral: 

“Promover um espaço de diálogo crítico e propositivo sobre as práticas relacionadas às 

políticas sociais”. 

  O MINI COLÓQUIO tem como objetivo geral: promover uma reflexão sobre 

impactos da pandemia sobre o trabalho e as políticas públicas do trabalho na região Sul 

Riograndense.   

 Organizadores: Grupo de Pesquisa Emancipação: trabalho, saberes, outras 

economias, movimentos sociais e democracia; Núcleo de Economia Solidária e Incubação 

de Cooperativas (NESIC) da UCPel e, Observatório Social do Trabalho/UFPEL. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Convidados: 

1. Empreendimentos:  

• Empreendimentos e instituições de Economia Solidária: Associação de 

Consumidores Bem da Terra, Rede de Catadores de material Reciclável, 

representante do setor de Gastronomia; representante do setor de Artesanato, 

representante do setor de Alimentação, Associação de produtores Bem da Terra, 

Cooperativa do MST, ARPA-Sul e, Sul Ecológica. 

• Instituições e trabalhadores/as da Economia Popular: Sindicato das Domésticas; 

Sindicato dos Garçons; Fórum Popular de Cultura de Pelotas; Representante de 

Entregadores/Uberizados.  

2. Entidades de apoio ao trabalho na região:  

• NESIC (UCPel); NESOL (IF-Sul); TECSOL (UFPel); Curso de Gestão de 

Cooperativas  da FURG/Campus São Lourenço; NUDESE (FURG); CAPA; EFA-

SUL Cangucú; Sindicato da Alimentação; Observatório Social do Trabalho da 

UFPel; FGTAS/Sine de Pelotas; Coordenação Regional da FGTAS e, Regional Sul 

do SEBRAE – RS.   

3. Entidades da sociedade civil convidadas:  

• COREDE-SUL; AZONASUL; FETRAF, MST, CUT e, Movimento da ECOSOL – 

Fórum Regional de Economia solidária. 

4. Poder Público:  

• EMBRAPA; EMATER/Pelotas; EMATER/Regional; Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Econômico e, Promotoria Pública Municipal do Trabalho. 

Metodologia: 

• Primeiro momento (início às 13:30)  

Filme de abertura: Paulo Lima (entregador de aplicativo e liderança da categoria - (6 

min.) https://www.youtube.com/watch?v=iTVhpgxH8dY; 

Apresentação do evento (objetivos e metodologia - 5 min.);  

Apresentação dos organizadores: NESIC, Emancipação e Observatório Social do 

Trabalho (3 min. para cada um).  

• Segundo momento (início às 13h:50min).  

https://www.youtube.com/watch?v=iTVhpgxH8dY


 

 
 

Apresentação de um conjunto de informações secundárias problematizadoras sobre 

a situação do trabalho e da política de trabalho no contexto nacional e da região Sul-

RS. 

Falas: 

1 Rubens Vellinho (Assessor sindical e pesquisador do PPG PSDH) – A fala 

deverá apresentar os principais aspectos das grandes mudanças no mundo do 

trabalho e na regulação do trabalho no Brasil (10 min.); 

2 Francisco E. B. Vargas (Coordenador do Observatório Social do Trabalho da 

UFPel) – A fala deverá ter foco no desempenho dos principais indicadores do 

trabalho na região sul do Rio Grande do Sul (10 min.); 

• Terceiro momento (início às 14h:10min.): Apresentação das respostas previamente 

formuladas pelos participantes com base nas três questões estruturantes do tema do 

Mini Colóquio que foram enviadas para todos e todas os/as participantes, com o 

objetivo de apoiar/facilitar a sistematização e qualificar a reflexão sobre o tema das 

Políticas do Trabalho.  Para isso, solicitamos a todos e todas, que puderem, 

respondam e enviem o formulário com as respostas para o endereço e prazo indicado. 

E-mail: liagvictoria@gmail.com. Prazo de envio: até o dia 04/09/2020. 

 

Questões enviadas no formulário: 

a) O que temos a dizer, neste momento, sobre as políticas sociais, uma vez que 

principalmente algumas delas, jamais tiveram a sua execução tão em evidência? 

b) O que temos a aprender diante deste desafio inesperado da pandemia? 

c) O que temos a propor, considerando as práticas existentes, para que as 

políticas sociais possam contribuir para um futuro melhor? 

• Quarto momento (início às 15h:20min.): apresentação de uma breve síntese dos 

principais elementos apontados pelos participantes; 

• Quinto momento (início às 15h:25min.): encaminhamentos, avaliação e 

encerramento. Final da atividade está previsto para às 15h:30min. 

ATENÇÃO: 

I. Após a confirmação de cada convidado, por medida de segurança, em função das 

invasões que tem ocorrido às salas de videoconferência, será encaminhado em 

privado o endereço da sala virtual, em data mais próxima ao evento. Destacamos 
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que os e as convidadas poderão passar o link de acesso à sala para alguma pessoa de 

sua relação que tenha interesse em participar da atividade, entretanto O repasse dos 

links são de responsabilidade de quem os recebe, dessa forma, pedimos que, caso o 

repasse seja feito, façam com todos os cuidados para garantir a segurança da 

atividade. 

II. Para alcançarmos o objetivo do evento dentro do tempo previsto para o terceiro 

momento, sugerimos que cada organização convidada e participante venha para a 

atividade com uma fala elaborada sobre as questões estruturantes previamente 

enviadas. Cada participante terá a oportunidade de apresentar a sua resposta, para 

isso, será dado o tempo de apresentação de 2 minutos para cada participante, com 

pequena tolerância para complementação da fala. Ao final, será apresentada uma 

síntese das respostas, com a abertura para algumas problematizações e aprovação do 

coletivo ao final. 

III. Após o Mini  Colóquio as discussões e encaminhamentos do evento serão 

sistematizados e dirigidas para a secretaria geral do III Colóquio, juntamente com a 

lista de presença, até 08 de setembro. Os certificados serão enviados por e-mail a 

todas e todos os participantes, juntamente com o relatório final.  
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