
 

Apresentação 

O ano de 2018 marca na trajetória 

do Grupo de Pesquisa Trabalho, 

Direitos Humanos e Seguridade 

Social (TRADHUSS) uma 

primeira fase de significativos 

trabalhos resultantes de pesquisas 

realizadas, particularmente na 

região de Carajás, em parceria com 

outros programas de pós-

graduações, instituições públicas e 

privadas, em nível nacional e 

internacional, bem como de 

pesquisas realizadas por discentes 

vinculados ao Programa de Pós-

Graduação em Serviço Social. 

Dessa forma, com o objetivo de 

divulgar os resultados das 

pesquisas concluídas e em 

andamento dos alunos membros 

do Programa de Pós-Graduação 

em Serviço Social vinculados ao 

TRADHUSS planejamos o 

segundo Seminário de Pesquisa. 
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PPGSS 

                   

        

 

Inscrições no dia do evento 
(gratuita) 

Auditório com capacidade para 
60 pessoas 



TRADHUSS 

O grupo de pesquisa Trabalho, 

Direitos Humanos e Seguridade Social 

(TRADHUSS) reúne pesquisadores de 

diferentes áreas do conhecimento, 

cujas reflexões teóricas, pesquisas e 

ações englobam o estudo das relações 

de trabalho na Amazônia, 

particularizando a análise dos direitos 

humanos sociais, bem como a questão 

da Seguridade Social na região. 

As linha de pesquisa Relações Sociais 

de Trabalho na Mineração, Direitos 

Humanos e Políticas Sociais no 

Sudeste do Pará/Brasil” busca 

analisar as estratégias de organização e 

lutas sociais dos trabalhadores frente 

ao processo de subcontratação e de 

terceirização do trabalho utilizadas 

pelas empresas que desenvolvem 

atividades de mineração no sudeste do 

Pará; os impactos nas relações sociais 

de trabalho e nos direitos humanos 

sociais; as modificações nas formas de 

proteção social e na política de saúde 

do trabalhador; e as alterações na 

subjetividade dos trabalhadores e 

lideranças sociais. 

A linha de Pesquisa “Trabalho e 

Políticas Sociais direcionadas para 

Famílias” objetiva analisar as políticas 

sociais direcionadas à família, suas 

formas de organização e dinâmicas 

novas 

 

 
 

  
familiares, novas demandas sociais e as 
reais necessidades sociais das famílias 
que transitam para a esfera pública 
através de lutas sociais; compreender as 
diferentes percepções dos profissionais 
que atuam em programas, projetos, 
ações e centros de referência de 
atendimento à família. 

PROGRAMAÇÃO  
Manhã 
8h 30. Credenciamento 
9h.  Mesa de Abertura 
Prof.ª Dr. ª Adriana de Azevedo Mathis 
(Coordenação do TRADHUSS) 
Prof.ª Dr. ª Vera Lúcia B. Gomes 
(Coordenação do PPGSS) 
Prof. Dr. Armando Lírio (Direção do 
ICSA) 
 
9h. 15min. Mesa – “A construção do 

TRADHUSS e os resultados de quase 

uma década de pesquisas na região de 

Carajás” 

Prof.ª Dr. ª Adriana Mathis 
 

 

 

 

  
9h 45 min. Mesa – “As Contradições do 
Modelo de Desenvolvimento na Região 
de Carajás: mundo do trabalho e 
violação de direitos humanos” 
Prof. Dr. Armin Mathis 
Prof. Dr. Paulo Weyl (PPGD-UFPA) 
Dr. Jônatas Andrade (Juiz do Trabalho) 
Andrea Ferreira L. da Silva (Doutoranda 
PPGSS e pesquisadora do TRADHUSS) 
Ma. Laura Nogueira (Assistente Social e 
Mestre em Serviço Social) 
Prof.ª Dr. ª Adriana  Mathis (Mediadora) 
 
11h. 30 min. Debate 
 
 

  

Tarde 

14h. Mesa – “Serviço Social e Direitos 
Sociais: desafios para região de Carajás” 
Ma. Keline Borges (Assistente Social e 
Mestre em Serviço Social) 
Mayra Soares (Assistente Social e Mestre em 
Serviço Social) 
Carla Sales (Doutoranda PPGSS e 
pesquisadora TRADHUSS) 
Ma. Maria Rocha (Presidente CRESS-PA) 
Andrea Ferreira L. Silva (Mediadora) 
 
16h. Mesa: “TRADHUSS: discutindo 
novos e velhos temas de pesquisa” 

Prof.ª Dr.ª Adriana de Azevedo Mathis 

(Coordenação do TRADHUSS) 
Carla Sales (Doutoranda PPGSS e 
pesquisadora do TRADHUSS) 
Andrea Ferreira L. da Silva (Doutoranda 
PPGSS e pesquisadora do TRADHUSS) 
 

 
 Os Operários, 1933, Tarsila do Amaral. 
 

 

 


