A Escola DIEESE de Ciências do Trabalho realizará, em 13 e 14 de dezembro, o
curso de extensão A MULHER NO MUNDO DO TRABALHO: INSERÇÃO,
PARTICIPAÇÃO SINDICAL E NEGOCIAÇÃO COLETIVA.

curso de extensão

A MULHER
NO MUNDO DO TRABALHO
INSERÇÃO, PARTICIPAÇÃO SINDICAL
E NEGOCIAÇÃO COLETIVA

O curso discute a participação das mulheres no mercado de trabalho e no
movimento sindical, em contexto de implementação da Reforma Trabalhista no
Brasil.
A atividade pretende fazer uma reflexão sobre: informações e análises
produzidas pelo DIEESE sobre a inserção das mulheres no mercado de
trabalho, ainda marcada pela desigualdade de remuneração, por taxas mais
elevadas de desemprego e informalidade, menor participação em cargos de
direção nas empresas e no movimento sindical; a participação das mulheres na
política; e a responsabilização maior das mulheres pelas tarefas e pelos
cuidados familiares e as consequências para a inserção feminina no mercado de
trabalho. A partir das experiências dos participantes, a atividade pretende
debater ações que contribuam para a mudança dessa situação nos diferentes
espaços.
O curso será ministrado pelo economista Thomaz Ferreira Jensen e pela
socióloga Laura Tereza Benevides, que trabalham no DIEESE desde 2007.

Valor: R$ 300,00 | R$ 250,00 (para sócios)
* Descontos especiais para grupos de entidades filiadas ao DIEESE

Certificação: Escola DIEESE de Ciências do Trabalho
Carga horária: 16h
Aulas: em 13 e 14 de dezembro
Horário: das 9h às 18h
Local: Escola DIEESE de Ciências do Trabalho
Rua Aurora, 957, Centro - São Paulo/SP
(próximo ao Metrô República, saída pela rua do Arouche)

A realização do curso está sujeita à formação de turma

CONTEÚDO
- Conceito de gênero e de negociação
coletiva
- Mulher e mercado de trabalho:
emprego, renda e condições de
trabalho
- Participação da mulher em espaços
de poder
- Compartilhamento das
responsabilidades familiares
- A política pública como espaço para
assegurar a igualdade de gênero
- A negociação das questões de gênero
- A Reforma Trabalhista e a mulher

As aulas são presenciais, com 16 horas de
duração, divididas em dois dias (13 e 14 de
dezembro), das 9h às 18h, no Centro de São
Paulo.
MAIS INFORMAÇÕES
www.escola.dieese.org.br
contatoescola@dieese.org.br
(11) 3821-2150 e 3821-2155

