
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 diferenças; (4) Educação; (5) Tecnologia e
Inovação; (6) Subjetividade; (7) Sustentabilidade das Carreiras.
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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NOTA DE ABERTURA

É com satisfação que apresentamos nosso segundo informativo do
Observatório Internacional de Carreiras. Tanto produzimos durante o
ano de 2020. Um ano difícil, de muitos desafios, em especial no
sentido de mantermos nossa saúde e dos nossos com os cuidados que
a pandemia do novo coronavírus exige. Fomos desafiados a seguir
pesquisando, lendo, coletando dados e produzindo, dentro dos novos
protocolos. E, conseguimos, dentro dos nossos limites. Produzimos com
a qualidade e respeito à ciência que sempre fez parte do nosso
cotidiano! Bem-vindes ao nosso material!

5 INDICAÇÕES E PREMIAÇÕES

Com o compromisso de desenvolvermos pesquisas relevantes ao
cenário político-social contemporâneo, tivemos como resultado de
nosso trabalho 5 indicações e premiações importantes. Dentre elas,
destacamos melhor trabalho decorrente de uma tese de doutorado -
EnGPR 2020, indicação pelo PPGA/UFRGS ao Prêmio CAPES de Teses
2020 e melhor artigo do evento XXIII Seminários em Administração -
SemeAD 2020.
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Neste ano tão atípico, os pesquisadores do OIC participaram de 30
congressos na modalidade virtual, sendo estes nacionais e
internacionais. Dentre eles, destacamos eventos importantes para a
área das Ciências Administrativas e Sociais, como o 10th ILERA (3), VII
EnGPR (6) e o  XLIV EnANPAD (11). Tais eventos se mostraram como
oportunidades ímpares para nos firmamos enquanto grupo de
referência em pesquisa na temática carreira e relações de trabalho.

PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS

31 LIVROS -  CAPÍTULOS -  ORGANIZAÇÕES

2020 se mostrou como um ano de pesquisa séria e de qualidade para
o OIC. Como resultado, nossos pesquisadores se fizeram presentes em
grande produções, como organizações de livros (4) e capítulos de livros
(27). Destacamos o livro "Trabalho e carreira: perspectivas ", que conta
com importantes investigações de nosso grupo. Acesse:

https://28c385c7-8b20-4499-9375-
e3363716ceaf.filesusr.com/ugd/cb78b4_4595b54f1c7a405e9f10ce1f28509933.pdf



PUBLICAÇÕES

DEFESA 

Tivemos importantes publicações de nossas pesquisas em periódicos
nacionais e internacionais de grande fator de impacto, a citar alguns:
International Journal of Tourism Research, Cadernos EBAPE E
Technology in Society.  Tais estudos se referem a investigações
interdisciplinares associados à carreira, como turismo voluntário,
inserção profissional, mobilidades, sexualidade e trabalho imaterial.

Neste período contamos com uma defesa tese de doutorado, que teve
como título: "Empresariando a Informalidade: Mercado de Trabalho e
Carreira na Gig Economy". Tal estudo resultou em uma tese laureada
para a pesquisadora e orientadores.
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NOSSAS PESQUISAS
                                         Acesse o link: 

VOLUNTEER TOURISM, TRANSFORMATIVE LEARNING AND
ITS IMPACTS ON CAREERS: THE CASE OF BRAZILIAN

VOLUNTEERS
 

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

UMA VIAGEM PODE TRANSFORMAR A SUA VIDA:
EXPERIÊNCIAS DE VIDA E CARREIRA NA

CONTEMPORANEIDADE
 

https://raep.emnuvens.com.br/raep/article/view/1786
 

RELAÇÕES DE TRABALHO: REFLEXÕES
CONCEITUAIS E PROPOSTA DE AGENDA A PARTIR

DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA BRASILEIRA (2005 -
2017)

 
http://periodicos.estacio.br/ index.php/admmade/

art ic le/view/5884

https://raep.emnuvens.com.br/raep/article/view/1786
https://raep.emnuvens.com.br/raep/article/view/1786
https://raep.emnuvens.com.br/raep/article/view/1786


MULTIFORMIDADE E PEJOTIZAÇÃO: (RE)CONFIGURAÇÕES DO TRABALHO
DOCENTE NO ENSINO SUPERIOR PRIVADO SOB O CAPITALISMO FLEXÍVEL

 
https://www.scielo.br/pdf/read/v26n2/1413-2311-read-26-02-409.pdf

‘DO NOT TALK TO STRANGERS’:  A STUDY ON TRUST IN BRAZILIAN RIDESHARING
APPS

 
https://www.sciencedirect.com/science/art ic le/abs/pi i/S0160791X20302220?

dgcid=rss_sd_al l

IDEOLOGIA GERENCIALISTA, GERENCIAMENTO FAMILIAR E A PROLIFERAÇÃO DO
ENSINO DE PROGRAMAÇÃO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

 
https://periodicos.ufsc.br/ index.php/adm/artic le/view/2175-8077.2019.e63165

OS MEUS, OS SEUS, OS NOSSOS PLANOS: A QUESTÃO DA MOBILIDADE A PARTIR
DE HISTÓRIAS DE CASAIS DUAL CAREER

 
http://revistaadmmade.estacio.br/ index.php/admmade/art ic le/view/5242

USOS/DESUSOS/ABUSOS DE TERMOS SOBRE MOBILIDADE INTERNACIONAL E
TRABALHO: DIÁLOGOS POSSÍVEIS ENTRE ADMINISTRAÇÃO E ANTROPOLOGIA

 
https://periodicos.ufsc.br/ index.php/adm/artic le/view/60365

IMMATERIAL LABOR AND CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS: AN ALTERNATIVE TO REFUGEE
WAYS OF WORKING AND LIVING

 
http://bibl iotecadigital . fgv.br/ojs/ index.php/cadernosebape/art ic le/view/82334

CAPITALISMO FLEXÍVEL COMO PROPULSOR DA IDEOLOGIA GERENCIALISTA: UM
DIÁLOGO COM LUC BOLTANSKI,  ÈVE CHIAPELLO, VINCENT DE GAULEJAC E

RICHARD SENNETT
 

https://revistas.face.ufmg.br/index.php/farol/art ic le/view/5275


