XVI Jornada do Trabalho - "Crise Social e Crise do/no Trabalho: Vínculos e
Contradições entre Estrutura e Conjuntura no Brasil"
Entre os dias 04 e 07 de outubro de 2015 será realizada a XVI Jornada do Trabalho
em Jardim/MS, intitulada "Crise Social e Crise do/no Trabalho: Vínculos e
Contradições entre Estrutura e Conjuntura no Brasil", organizada pelo Grupo de
Pesquisa Centro de Estudos de Geografia do Trabalho (CEGeT). O evento será
realizado nas dependências da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, junto a
Coordenação do Curso de Geografia, da Unidade Universitária de Jardim.
O evento tem por objetivo dar continuidade à expansão e consolidação da Rede
CEGeT de Pesquisa (RCP), formada por vinte e um sub-grupos ou instâncias de
organização, em várias universidades públicas no país, que têm em comum centrar
suas análises no mundo do trabalho, pela via da leitura geográfica, com destaque
para as origens, características, impactos e desdobramentos do destrutivismo do
capital. Permeada por assuntos/temáticas, objetos de estudo e recortes territoriais dos
mais diversos, a XVI Jornada do Trabalho (JT) pretende congregar mais uma vez,
estudiosos, militantes e demais interessados de todo o país dedicados a analisar e
debater criticamente o conjunto de questões que serão abordadas, de modo a
avançar na explicitação/reflexão acerca dos conflitos, das resistências e das ações
frente a conjuntura política e econômica atual que reforça o destrutivismo do
sociometabolismo do capital e fragiliza/fragmenta o trabalho.
São dezesseis edições de um evento anual que marca intensamente o debate sobre o
trabalho no âmbito da Geografia, consolidando-se como uma referência importante
para os pesquisadores desta e de outras áreas.
Durante os quatro dias de encontro, serão integrados pesquisadores de áreas
diversas (Geografia, Sociologia, Antropologia, Pedagogia, entre outros) em
diversos estágios (iniciação científica, extensionistas, especialistas, mestres e
doutores), movimentos sociais, associações e sindicatos no intuito de fortalecer a
discussão e o debate a respeito das questões conjunturais e estruturais que o país
está vivenciando, por meio de grupos de trabalho, mesas redondas, oficinas,
simpósios e trabalhos de campo. A perspectiva é que na e a partir da XVI Jornada
do Trabalho,
além de fortalecer
o debate acerca das questões
postas, possamos pensar ações conjuntas que nos conduzam a uma sociedade mais
justa.
SUBMISSÃO DE TRABALHO
Orientações para submissão de trabalho:
O(s) autor(es) deverá(ão) se cadastrar no sistema Gestão de Eventos da UNESP
(www.ibilce.geci.unesp.br) para que possa efetuar sua inscrição na XVI Jornada do
Trabalho, assim como submeter seu resumo expandido ao evento.

Normas para envio dos trabalhos:
1. O trabalho apresentado deverá ser submetido a um dos cinco Grupos de
Trabalhos, pois o(s) autor(es) dever(á)(ão) participar do GT escolhido durante todo o
evento. O autor principal deverá inscrever somente um trabalho;

2. O resumo expandido (máximo 5.500 caracteres) deverá ser enviado no período de
05 de junho a 05 de julho no sistema (www.ibilce.geci.unesp.br).
Os autores dos resumos expandidos aceitos (divulgados no sistema Geci até 31 de
julho) deverão enviar o trabalho completo (máximo 26.500 caracteres) até o dia 20 de
setembro. Só serão publicados trabalhos completos e de acordo com as normas do
evento.
Obs.: Como o site do Evento está em construção, qualquer dúvida entrar em contato
pelo e-mail: secretariaxvijornadadotrabalho@gmail.com

GRUPOS DE TRABALHO
01: AGRO-HIDRO-TERRITÓRIOS, DEGRADAÇÃO DA NATUREZA E DO
TRABALHO;
02: CONFLITOS TERRITORIAIS E FRAGMENTAÇÃO DO TRABALHO - A
EXPROPRIAÇÃO CAPITALISTA NO CAMPO E NA CIDADE, PARA ALÉM DAS
DICOTOMIAS;
03: IDEOLOGIA, EDUCAÇÃO E DISCURSO;
04: MULTIDIMENSIONALIDADE E DESENVOLVIMENTO DO/NO TERRITÓRIO;
05: CRISE ESTRUTURAL, DESEMPREGO E INFORMALIDADE
METODOLOGIA DOS GT’s
Os GTs se constituem como espaços de reflexão e troca de experiências entre os
participantes e não de apresentações individuais dos trabalhos. O propósito é que as
sessões funcionem como um momento de debate e aprofundamento de questões
relevantes ao campo de discussão de cada GT. A condução do debate pelos
coordenadores também será marcada pela apresentação, no início de cada GT, de
uma síntese comentada dos textos, organizados segundo diferentes temas de
discussão cabendo complementações e comentários por parte dos autores. A síntese
será divulgada com antecedência e é fundamental que todos leiam este material e
organizem sua intervenção dialogando, na medida do possível, com os “tópicos para
aprofundamento” sugeridos pelos coordenadores.

DATAS IMPORTANTES
- Publicação dos aceites no site do evento: 31 de julho
- Os autores dos resumos expandidos aceitos poderão enviar o trabalho completo no
período de 01 de agosto a 20 de setembro de 2015.
Os trabalhos completos serão publicados nos Anais do evento.
- Um texto síntese de cada Grupo de Trabalho será publicado no site com pelo menos
uma semana de antecedência do evento para leitura prévia dos participantes.

APOIO:

Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS)

Pró-Reitoria

de

Extensão,

Cultura

e

Assuntos

Comunitários-PROEC

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP)
Gerenciador de Eventos Científicos (GECI-IBILCE/UNESP)

Grupo de Bancos de Dados (IBILCE-UNESP)

INSCRIÇÕES
Até 15/09/2015

Até 04/10/2015

Estudantes de graduação

R$ 20,00

R$ 30,00

Estudantes de pós-graduação

R$ 30,00

R$ 50,00

Profissionais

R$ 50,00

R$ 70,00

Forma de pagamento de inscrição:
Depósito Bancário identificado na Conta Corrente, conforme segue:
Banco 104 - Caixa Econômica Federal
Agência 1144 - C.Corrente 001 00021602-4
*O depósito deve ser identificado e realizado na “boca do caixa” sendo que o
comprovante de pagamento deverá ser enviado para o email da Secretaria:
secretariaxvijornadadotrabalho@gmail.com. Não aceitaremos depósitos que forem
efetivados em caixa eletrônicos e sem identificação.

DUVIDAS E DEMAIS INFORMAÇÕES ENTRAR EM CONTATO COM:
secretariaxvijornadadotrabalho@gmail.com

