GÊNERO E TRABALHO
uma abordagem plural e contemporânea
Curso de extensão
São Paulo, 21 a 23 de agosto de 2019, das 19h às 22h30

O CURSO
Abordará a temática de gênero e a relação com o trabalho. Tem como objetivo promover
a discussão em torno da equidade de oportunidades, com base nas diferenças sociais
(classe, raça, gênero) e como estão conectadas pelas experiências cotidianas observadas
no mundo do trabalho.

CONTEÚDO
- Divisão sexual do trabalho: um conceito que propõe mudança
- Identificando os níveis da injustiça social: interseccionalidade e consubstancialidade
- Desvendando a cultura do machismo:
gaslighting, mansplaining, manterrupting, bropriating

- Discriminação de gênero e suas consequências para a sociedade
(violência doméstica, crimes de feminicídio, precarização do trabalho, etc.)
- Propostas teóricas e práticas para superação das formas identificadas de opressão

INFORMAÇÕES

Certificação: Escola DIEESE de Ciências do Trabalho
Carga horária: 9h
Aulas: 21 a 23 de agosto de 2019
Horário: das 19h às 22h30
Formadoras: Caroline Gonçalves, economista, mestre
em História Social pela PUC-SP e técnica do DIEESE; e
Thamires Silva, socióloga, doutoranda em Sociologia
pela USP e professora da Escola DIEESE

Local: Escola DIEESE de Ciências do Trabalho

Rua Aurora, 957, Centro de São Paulo/SP
(próximo ao Metrô República, saída pela rua do Arouche)
A realização do curso está sujeita à formação de turma

VALORES

Grupos de entidades
sócias do DIEESE
Até 4
A partir de 5

Inscrições
Até 09/08
A partir de 10/08

R$ 220
R$ 250

Obs.: Todos os valores são individuais

R$ 170
R$ 200

R$ 130
R$ 150

CLIQUE AQUI e inscreva-se!

O curso será realizado em São Paulo, mas pode ser ministrado em outras localidades, desde que haja o número mínimo de inscritos. Para solicitar a
realização de cursos em outras cidades, entre em contato com a Escola DIEESE ou com o Escritório Regional da entidade mais próxima.

MAIS INFORMAÇÕES
www.escola.dieese.org.br |
(11) 3821-2150 e 3821-2155

contatoescola@dieese.org.br

