
 

A OSET é um seminário de discussão de avanços de pesquisa aberto a qualquer aluno do PPGS/USP que aceite as regras do grupo, quais sejam: (i) ler os textos, que 
circulam sempre com uma semana de antecedência (para obtê-los, entrar em contato com a professora responsável);  (ii) participar das sessões com comentários.  

OFICINA DE SOCIOLOGIA ECONÔMICA E DO TRABALHO (OSET) – PPGS/USP 
Programação 2020/01 

Horário: 5as, 9 a 11h  
Local: Prédio dos Departamentos de Filosofia e Ciências Sociais, Sala 1041 

Prof. Responsável: Nadya Araujo Guimarães (nadya@usp.br)  
 

SESSÃO 
No. 

MÊS DIA HORARIO EXPOSITOR/A TEMA 
(os textos devem ser distribuídos com uma semana de 

antecedência)  

 COMENTÁRIO 
DE ABERTURA 

1  
 
 
 
Março 

05 (5ª)  9h-11h Daniel Colbucci 
Montans 
(Mestrando, 
PPGS/USP) 

Perspectivas da economia comportamental sob o olhar da nova 
sociologia econômica: a arquitetura de escolhas e o conceito 
de interesse (projeto de dissertação)  

Gustavo Onto 
(IFCS/UFRJ) 
 

2 12 (5ª)  9h-11h Lina Penati 
Ferreira 
(Doutoranda, 
PPGS/USP) 

Estratégias de gestão e melhoria de vida entre mulheres 
pobres de cidades médias brasileiras (projeto de tese)  

Helena Hirata 
(CRESPPA, 
CNRS) 

3  
 
 
Abril 
 
 
 
 

02 (5ª)  9h-11h Marcel Maggion 
Maia (Doutorando, 
PPGS/USP) 

A atribuição de valor:  um estudo sobre a produção de 
classificações sociais no mercado das start-ups (projeto de 
tese) 

Elaine da 
Silveira Leite 
(UFPel) 
 

4 09 (5ª) 9h-11h Vitor Matheus 
Menezes 
(Doutorando, 
PPGS/USP) 

Estado e desemprego no Brasil: aspectos normativos e seus 
resultados (cap. 1 do Relatório de Qualificação doutoral 
referente à Tese Distribuição e socialização dos riscos do 
desemprego no Brasil) 

Claudio 
Dedecca (IE, 
Unicamp) 
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5 Abril 23 (5ª)  9h-11h Ana Carolina Silva 
Andrada 
(Doutoranda, 
PPGS/USP) 

Exames preparatórios, vestibulares, Enem. Uma breve história 
das formas de acesso ao ensino superior no Brasil (cap 1 da 
Tese Quando estudantes e vagas precisam se encontrar. Por 
uma sociologia dos processos de pareamento) 

Helena 
Sampaio 
(Unicamp) 

6  
 
 
 
Maio  

14 (5ª) 9h-11h Vitor Matheus 
Oliveira de 
Menezes 
(Doutorando, 
PPGS/USP) 

Família e desemprego: a formação de circuitos protetivos em 
um mercado de trabalho segmentado (cap. 3 do Relatório de 
Qualificação doutoral referente à Tese Distribuição e 
socialização dos riscos do desemprego no Brasil) 

Marcella 
Araujo 
(IFCS/UFRJ) 

7 28 (5ª)  9h-11h Marcel Maggion 
Maia (Doutorando, 
PPGS/USP) 

A produção de classificações sociais no mercado das start-ups: 
avançando nos marcos da reflexão teórica  

Rodrigo Salles 
Pereira dos 
Santos 
(IFCS/UFRJ) 

8 Junho  4 (5ª) 9h Ester Martins 
Ribeiro 
(Doutoranda, 
PPGS/USP)  

Mulheres imigrantes no emprego doméstico em São 
Paulo:  intersecções e experiências 
 

Nadya Araujo 
Guimarães 
(DS/USP)  

 
 


