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Trabalho, gênero, e violência doméstica e familiar - 

GETRAVI. 

Objetivo: Desenvolver projeto de pesquisa de intervenção e construção de 
conhecimento no campo das relações de trabalho, gênero e violência 
doméstica e familiar praticadas contra a mulher. 

Coordenação: Profa. Elza Maria Campos 

Os  encontros são realizados nas salas 40 Bloco 3 e 122– Bloco 5 das 09h00 
às 12h00. 

 

DATA HORÁRIO ATIVIDADES 

19/03/2016 9h as 12h 

Apresentação do Grupo;  

Breve apresentação do GETRAVI; 

Apresentação das sublinhas de pesquisa; 

Planejamento das atividades do Semestre; 

Apresentação e discussão do texto coordenado pela profª: Elza Maria 

Campos. Texto: Contribuições feministas para o estudo da violência 

de gênero Heleieth I.B. Saffioti 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-

83332001000100007  

30/04/2016 9h ás 12h 

Debate nos sub- grupos de pesquisa sob responsabilidades de cada 

professora pela sub linha. 

Apresentação por um dos membros pesquisador  e debate com a 

participação do grande grupo do texto que segue abaixo.  

HIRATA, Helena; KERGOAT, Danièle. Novas Configuraçõs da Divisão 

Sexual do Trabalho. In Cadernos de Pesquisa. Vol. 37, n. 132, p. 595-

609, set./dez. 2007. Disponível em 

http://www.scielo.br/pdf/cp/v37n132/a0537132.pdf 

Responsáveis: Cleci Elisa Albiero e  Glaciele Thais Souza de Oliveira  

 

21/05/2016 9h ás 12h 

Debate nos sub- grupos de pesquisa sob responsabilidades de cada 

professora pela sub linha. 

 

Sinopse do Filme: Que horas ela volta. 

Responsável: professora Elza Maria Campos  

O grupo assistira o filme e depois debater os principais pontos 

relacionando com a temática do estudo.  
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11/06/2016 9h às 12h 

Debate nos sub- grupos de pesquisa sob responsabilidades de cada 

professora pela sub linha. 

 

Oficina: A identidade profissional das cuidadoras sociais com base nos 

projetos de pesquisa das professoras Cleci Elisa Albiero e  Glaciele 

Thais Souza de Oliveira  

 

Texto base para o debate file:///C:/Users/978828/Downloads/6405-

21385-1-PB.pdf 

 

  

 


