
O Observatório Internacional de Carreiras, grupo plural e coletivo,
nasceu em abril de 2019 a partir de um grupo de pesquisadores*
engajados em estudos transdisciplinares e interdisciplinares acerca
do tema carreira. Nosso objetivo primário era ser uma referência
nacional nos estudos em tal temática. Nossa característica em comum
e o que nos uniu foi a vontade de cooperar e visibilizar uma
quantidade valiosa de produções sobre o tema. 
Já produzimos muito e queremos continuar produzindo pesquisa
séria, de qualidade e oferecendo para toda a população.
                                                                                                                                     

SOBRE O OIC

Fazemos parte de um grupo interdisciplinar de pesquisa que se
relaciona à área de concentração Gestão de Pessoas e Relações de
Trabalho. Contamos com temas de investigação que buscam dar
ênfase aos estudos em carreiras, tais como: (1) Mobilidade, migração
e expatriação; (2) Gestão de Pessoas e Relações de Trabalho; (3)
Marcadores sociais de diferença; (4) Educação; (5) Tecnologia e
Inovação; (6) Subjetividade. Buscamos, assim, com tal estrutura
temática, promover discussões para uma melhor compreensão da
construção e manutenção da carreira de sujeitos sociais inseridos nos
mais diversos contextos de nossa sociedade.

GRUPO TEMÁTICO

           oic.obervatorio@gmail.com  
 
          facebook.com/oic.observatório

          @oic.observatório

FALE CONOSCO

Como grupo de pesquisa que somos, buscamos através da pesquisa
científica a criação de conhecimentos que possam servir de base para a
sociedade civil e política, na busca de soluções e melhorias para os
imperativos de nossa comunidade. Nesse sentido, fornecemos
subsídios teóricos e empíricos que permitem reflexão acerca de temas
relacionados às áreas de carreira e trabalho. Buscamos, ainda,
aproximar nossas reflexões da comunidade por meio do
desenvolvimento de conteúdos e, sobretudo, promoção de eventos
voltados às discussões de questões de ordem econômica, política e
social.
 
 
*O OIC optou por usar substantivos e pronomes no masculino para objetividade do
conteúdo deste informativo. Reconhecemos a relevância da linguagem inclusiva de
gênero.
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EVENTOS PROMOVIDOS

 

TRABALHOS APRESENTADOS

 
 

PUBLICAÇÕES

 

DEFESAS 

Desde sua fundação, o OIC já promoveu oito eventos que discutiram
diversas temáticas. Estes encontros empreenderam discussões que
aproximavam a carreira de novas tecnologias, do mercado de trabalho
e inserção profissional, migrações, política, gênero e sexualidade e
sentidos do trabalho. Os eventos se dividiram em encontros presenciais
e virtuais. Além disso, tivemos a oportunidade de contar com a
participação de diferentes instituições e pesquisadores que nos
auxiliaram no debate dos temas propostos.

 

 

PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS

Os pesquisadores do OIC já participaram de 22 eventos. Além dos
encontros ligados a área de gestão de pessoas e relações de trabalho,
os pesquisadores participaram de eventos nas áreas de educação,
estudos organizacionais, administração pública, inovação, gênero,
sociologia, psicologia, filosofia e comunicação. Destacamos que as
participações ocorreram no Brasil e, também, no exterior, em países
como Inglaterra, Uruguai e Escócia.

 

Buscando disseminar os resultados produzidos em nossas pesquisas,
os integrantes do OIC já apresentaram 41 trabalhos. Destacamos a
participação no EnANPAD de 2019, onde foram apresentados nove
trabalhos, e no Encontro Nacional da ABET, onde oito pesquisas foram
apresentadas.

 

Tivemos neste período 22 artigos publicados, com destaque para uma
publicação em revista de qualis A1, cinco  A2, e seis em B1.  Contamos 
 com  o maior número de downloads do VOL. 17 NO. 2 (2020): MARCH
TO APRIL 2020 da BBR. Incluindo português e inglês, foram mais de
1100 downloads. No que se refere a capítulos de livros, o OIC conta
com o número de nove publicações até o momento.

 

Neste período contamos com quatro defesas de dissertações de
mestrado e três teses de doutorado. Os temas, interdisciplinares, se
referem à discussões sobre a reforma trabalhista; polissemia do
trabalho; imigração e trabalho imaterial; inserção profissional; gênero,
raça e classe e sua relação com o trabalho e, por último, gênero e
carreira.
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NOSSAS PESQUISAS
                                         Acesse o link: 

Para além do arco-íris:  trajetórias de carreira de casais homossexuais

http://pepsic.bvsalud.org/pdf/rpot/v19n3/v19n3a04.pdf

Carreiras vulneráveis:  uma análise das demissões da mídia como um ponto de
inflexão para jornalistas

 O/A Profissional:  As Interfaces de Gênero, Carreira e Expatriação na Construção
de Trajetórias de Mulheres Expatriadas 

 

Estudo de caso Luso-brasileiro sobre Políticas e Práticas de Expatriação

Estrutura de classe e mobilidade social no processo de inserção profissional de
jovens no Brasil :  reflexões e agenda de pesquisa

Turismo Voluntário:  uma experiência em busca do sentido?
Vida e Trabalho em questão

História de Vida e Teoria Interseccional

https://www.scielo.br/pdf/bbr/v17n2/1808-2386-bbr-17-02-192.pdf

https://www.scielo.br/pdf/cebape/v18n1/1679-3951-cebape-18-01-158.pdf

http://periodicos.ufc.br/contextus/article/view/33050/pdf_1

https://www.scielo.br/pdf/cebape/v17n3/1679-3951-cebape-17-03-564.pdf

https://www.scielo.br/pdf/ram/v20n1/pt_1678-6971-ram-20-01-eRAMG190095.pdf

http://periodicos.estacio.br/index.php/admmade/article/viewFile/6111/47965949

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/cadernosebape/article/view/81298/77652

Mobilidades no labirinto: tensionando as fronteiras nas carreiras de mulheres



 As Expectativas do Empreendedorismo no Brasil :  uma análise sobre os saberes e
práticas do empreender

http://fatece.edu.br/arquivos/arquivos%20revistas/empreendedorismo/volume8/Renato%20Koch%20Colomby;%20Jefferson%20Frigo%20Teixeira;%20Juli
ce%20Salvagni.pdf

 Uma pergunta que não pode ficar sem resposta: por que sou obrigado a contratar
trabalhadores negros?

 Produção científica em Relações de Trabalho e Gestão de Pessoas (2000-2017)
 

http://periodicos.ufc.br/contextus/article/view/41214/99199

 Cenário das publicações científicas em carreira e gênero

https://periodicos.uff.br/pca/article/view/27973/pdf

 Estratégia de viver a vida de uma trabalhadora expatriada à luz da estratégia
existencial consumista

 Voluntariado e formação da identidade: reflexões a partir da Psicodinâmica do
Trabalho

http://pepsic.bvsalud.org/pdf/rpot/v20n1/v20n1a13.pdf

https://periodicos.uff.br/revistagenero/article/view/40522/23338

 

 A relação vínculo organizacional e carreira:  uma análise bibliométrica dos eventos da
Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Administração (ANPAD) entre 1999 e 2017

https://www.fundace.org.br/revistaracef/index.php/racef/article/view/661/pdf_101

Inserção Profissional:  uma análise bibliométrica dos estudos brasileiros em bases
de dados científicas

https://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/pgc/article/view/42393/29322

NOSSAS PESQUISAS
                                         Acesse o link: 

http://www.abpnrevista.org.br/revista/plugins/generic/pdfJsViewer/pdf.js/web/viewer.html?
file=http%3A%2F%2Fwww.abpnrevista.org.br%2Frevista%2Findex.php%2Frevistaabpn1%2Farticle%2Fdownload%2F72%2F71%2F



 

 

 

 

 

 

 

 
Percepção de jornalistas a respeito do trabalho sob a influência

de métricas de audiência
 

Vida, estudo e trabalho: discutindo as trajetórias dos jovens
brasileiros a partir da teoria de inserção profissional francesa

 
Juventude, Formação e Trabalho: aproximando as teorias de

Inserção Profissional e School-To-Work
 
 

 

ARTIGOS ACEITOS PARA PUBLICAÇÃO

 

Inserção Profissional:  uma análise bibliométrica dos estudos brasileiros em bases
de dados científicas

A quem serve a "neutralidade"? Análise do Movimento Escola Sem Partido à luz da
Ideologia Gerencialista

https://periodicos.uff.br/trabalhonecessario/article/view/40509/23329

Problem based learning no ensino em Administração: o caso da Empresa Simulada
no IFRS Campus Osório

https://periodicos.ufpb.br/index.php/mepad/article/view/50317/29823

https://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/pgc/article/view/42393/29322

NOSSAS PESQUISAS
                                         Acesse o link: 

Volunteer tourism, transformative learning and its impacts on careers:  The case 
of Brazil ian volunteers

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/jtr.2368


