
Seminário de Lançamento de Pesquisa 

Territórios, política(s) e mercados: enfoques regionais e 
de gênero 

 

  

21 de maio - segunda 

Sala 4192, FAFICH, UFMG (Campus     
Pampulha) 

11:30h-12:30h – Apresentação das    
pesquisas 

Isabel Georges (IRD/UFSCar) –    
Construção de alternativas   
sócio-ocupacionais de mulheres entre    
Estado, mercado e família: uma     
comparação regional (CNPq Universal    
– Processo 473351/2013-7) 

Yumi Garcia dos Santos (UFMG) –      
Território, política e mercado: forma     
de mobilização das mulheres do Vale      
do Jequitinhonha (Fapemig Universal) 

12:30h-14h – Almoço  

Sala de videoconferência, Biblioteca    
FAFICH, UFMG (Campus   
Pampulha) 

14h–16h – Discussão de papers em      
andamento 

Tainá Reis (UFSCar) – O Vale do       
Jequitinhonha: um território em    
disputa 

Isabel Georges - Social policies and      
care work in Brazil: dynamics of      
politization and depoliticization in the     
global South 

Políticas sociais – tempos e territórios      
em disputa (com Cibele Rizek) 

Yumi Garcia dos Santos - Trajetórias      
individuais e institucionais de    
mulheres do Vale do Jequitinhonha,     
Brasil: interdependências e   
mobilidades 

Um enclave de resistência: gênero,     
política e mercado no Vale do      
Jequitinhonha 

16h-16:30 – Pausa café 

16:30-18h – Apresentação dos    
projetos dos alunos da equipe e      
discussão de suas interfaces 

Barby Bittencourt Martins (UFMG) -     
Bolsa Família na região amazônica:     
um estudo de caso no município de       

 



Porto Velho-RO (projeto de    
doutorado) 

 

Simone Mestre (UFMG) - Mulheres do      
Veneza: ações e resistências de     
moradores de um território    
estigmatizado (projeto de doutorado)  

Juliano Fonseca (UFMG) - Política,     
religião e gênero: nos rastros de uma       
cidade invertida (projeto de    
doutorado) 

Rafael Cerqueira Pinheiro (UFMG) - A      
ética do cuidado e o trabalho do care:        
raça, classe e gênero na análise da       
cascata de cuidado contínuo de HIV e       
aids (projeto de doutorado) 

Roselene Breda (UFSCar) - As palavras      
do desenvolvimento: deslizamentos   
semânticos e traduções operatórias da     
noção de vulnerabilidade social em     
parcerias transnacionais no Brasil    
(projeto de doutorado) 

22 de maio - terça 

Sala 4192, FAFICH, UFMG (Campus     
Pampulha) 

09h-12h – Workshop de análise de      
dados qualitativos 

Análise comparada de três trajetórias     
sócio-profissionais e observação 

Animação:  

Roselene Breda (UFSCar/DS),  

Tarcísio Perdigão (UFSCar/DS),  

Juliano Fonseca (UFMG) 

 


