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Oficina da REMIR acontece na Unicamp 

O Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho (CESIT), em parceria com a Rede 

de Estudos e Monitoramento Interdisciplinar da Reforma Trabalhista (REMIR) e com o 

Ministério Público do Trabalho (15ª Região, Campinas), realizou o 1º Workshop de debate 

metodológico para acompanhamento da Reforma Trabalhista. Intitulado “Acompanhamento 

da Reforma Trabalhista: desafios e possibilidades” o evento ocorreu na Unicamp entre os dias 

12 e 13 de agosto de 2019 e reuniu mais 40 pesquisadores de todo o Brasil. 

 

 

 

 

O objetivo central do evento foi discutir os 

desafios metodológicos para o 

acompanhamento dos impactos da reforma 

trabalhista. Para isso foram realizadas 7 mesas 

temáticas voltadas para aspectos específicos 

da reforma e suas formas de mensuração e 

análise, dentre as quais: o acompanhamento 

da reforma trabalhista na RAIS e na PNADC; a 

questão da remuneração variável e suas 

formas de mensuração; terceirização; jornada 

de trabalho; sindicalismo e negociação 

coletiva; informalidade e precariedade. 
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Equipe do LATWORK visita centros de pesquisas da Europa 
 
Com dois representantes de cada instituição parceira, os pesquisadores do Projeto LATWORK 

fizeram, no final de junho deste ano, visitas de estudo ao Centro de Estudos Sociais da 

Universidade de Coimbra (em suas sedes de Coimbra e de Lisboa) e ao Centre for European 

Labour Market Research (CELMR), University of Aberdeen Business School. Na ocasião, os 

representantes das instituições anfitriãs apresentaram suas estruturas de pesquisa, seus 

laboratórios e algumas metodologias que utilizam em pesquisas relacionadas ao mundo do 

trabalho. Além disso, tanto em Lisboa quanto em Aberdeen, foram realizados Grupos Focais com 

o objetivo de preparar o levantamento de necessidades de pesquisa que deverão orientar as 

atividades de formação de formadores que terão início na Unicamp entre 9 e 12 de dezembro 

do presente ano.   

 
 
 

Nos siga no portal do projeto 

 

Aluno da GLU realiza pesquisa sobre informalidade na Índia 

Sk Esteher Ali, aluno do curso de pós-graduação internacional em Economia Social e do 

Trabalho, ofertado em parceria do Cesit com a Global Labour University (GLU), está 

realizando uma pesquisa sobre a informalidade do trabalho no setor manufatureiro da cidade 

de Bengal, na Índia.  

De acordo com Ali, “a informalidade segue sendo um grave problema na Índia, onde cerca de 

83% dos trabalhadores se encontram nesta condição”.  

Após concluir suas aulas e a redação dos capítulos teóricos no Brasil, no próximo ano Ali 

deverá voltar a Bengal para realizar uma pesquisa de campo junto aos trabalhadores da 

cidade para avaliar suas condições de trabalho, especialmente no que tange à precariedade 

laboral daqueles que atuam em pequenas e médias empresas da economia informal.  

 


