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"[Nós, jornalistas] armados de ceticismo, teremos que reconhecer os limites de nosso poder como fiscais ou ditadores da verdade; será melhor nos reservar a condição de intérpretes, observadores e críticos vulneráveis, com poucas certezas; e, como os malabaristas, artistas de teatro e professores primários, assumir a condição de servidores público, entre os estafetas e os faxineiros de ideias." Nilson Lage
The purpose of this edited book is to look at work and migration from multiple viewpoints and illuminate challenges faced by immigrants in the labour markets around the world. It takes an approach that listens to the voices of different migrant groups in different countries, based mostly on qualitative research. In addition to the main themes of discussion centred on labour markets, this book also makes reference to
a wide range of discussion topics which often intersect with employment, labour markets and the work experience of migrants. These include themes such as migrant integration, remittance transfers, relations established and maintained with home countries, legal and institutional arrangements and policy making processes in the host countries, through the concepts of employment and work. The chapters highlight
immigrants’ experiences both theoretically and empirically in the contributions around the world. "This book, which includes the experiences of specific groups like qualified, unskilled, and female migrants, makes reference to a wide range of discussion topics such as migrant integration, remittance transfers, relations established and maintained with home countries, legal and institutional arrangements and policy
making processes in the host countries, through the concepts of employment and work.” Contents INTRODUCTION - Elli Heikkilä and Fethiye Tilbe LABOUR MARKET PARTICIPATION OF IMMIGRANTS AND CHALLENGES IN FINLAND - Elli Heikkilä FORCED MIGRANT’S SENSE OF PLACE: THE CASE OF SYRIAN REFUGEE-WORKERS IN ISTANBUL, TURKEY - Basem Mahmud SYRIAN REFUGEE ENTREPRENEURSHIP AND DIFFERENTIATED INTEGRATION IN THE DISTRICTS OF HATAY,
TURKEY - Olgu Karan ETHIOPIAN-ISRAELI WOMEN IN ACADEMIA: A GENDER EQUALITY PLAN, IN THE FRAMEWORK OF THE CHANGE PROJECT - Adi Binhas and Hana Himi WORK LIVES OF SKILLED FEMALE IMMIGRANTS IN THE UNITED STATES - Harika Suklun HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT AND SKILLED IMMIGRANTS LABOUR MARKET EXPERIENCES IN SOUTH AFRICA: AN OVERVIEW - Sikanyiso Masuku and Sizo Nkala IMMIGRANTS IN SKILLED OCCUPATIONS IN BRAZIL: ASSESSING THE
FACTORS IMPACTING WAGES - Renan Gadoni Canaan CONTRACTUAL OBLIGATION, INDIVIDUAL AUTONOMY, AND SANCTION IN TARGETING BENEFITS FOR THIRD-COUNTRY NATIONALS’ WORK PROMOTION IN AUSTRIA, FINLAND, AND CZECH REPUBLIC - Eddy Bruno Esien CONTRIBUTORS TO THE IMPROVEMENT OF EMPLOYER-EMPLOYEE RELATIONSHIPS: THE CASE OF THAI MIGRANTS IN ISRAEL - Parkpoom Kuanvinit THE "UNSEEN" IN MIGRATION AND REMITTANCES: THE CASE OF SOUTH ASIAN
MIGRANT WORKERS IN CAMERON HIGHLANDS, MALAYSIA - Prakash Arunasalam and Thirunaukarasu Subramaniam
Quando se fala em mundo contemporâneo, estamos tratando sobre o atual contexto em que vivemos, e na área contábil isso implica em uma série de mudanças ocorridas nos últimos anos e que impactaram essa área do conhecimento ampliando o mercado e possibilitando atuação mais estratégica dos profissionais que nela atuam. Traçando uma linha do tempo nesse contexto, temos três marcos importantes a destacar. Primeiramente, o
surgimento do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped) e a Nota Fiscal Eletrônica no final da década dos anos 2000, quando houve uma substituição gradual do papel pelo meio eletrônico como suporte das informações que garantem o cumprimento das obrigações acessórias. Essa revolução digital possibilitou que o trabalho de fiscalização se tornasse mais preciso e rápido, enquanto que os empresários poderiam se
dedicar mais ao negócio, sem perder tempo com burocracia e com a utilização de arquivamentos em papel. No segundo momento, no início da década dos anos 2010, houve o processo de convergência das normas contábeis ao padrão internacional, o que possibilitou o aumento da comparabilidade e fidedignidade das informações contábeis, tornando a contabilidade uma referência fundamental na globalização dos mercados. As
premissas adotadas no novo arcabouço normativo contábil se tornaram mais subjetivas e sujeitas à julgamento por parte de quem reporta as informações, mas, por outro lado, essa subjetividade possibilitou que a visão contábil se tornasse mais próxima da realidade econômica das entidades que reportam a informação. Deste modo, além de aumentar a comparabilidade a nível internacional, a contabilidade se tornou uma fonte
de informações cada vez mais relevante e capaz de influenciar as decisões de investimentos do diversos stakeholders. Por fim, caminhando para a década dos anos 2020, o conceito de Big Data se tornou mais conhecido e ganhou espaço na contabilidade. Big Data é o nome dado para o grande volume de dados que são difíceis de processar usando as técnicas tradicionais de banco de dados e software. No entanto, com o
tratamento adequado, esses dados são usados para revelar padrões e tendências de mercado transformando a maneira como as decisões de negócios são tomadas. Desta forma, por terem uma origem na contabilidade, os dados são usados por contadores para fornecer relatórios financeiros, avaliar e gerenciar riscos, medir o desempenho e gerar inteligência empresarial, também conhecida por Business Intelligence. Com a chegada
da Pandemia do Covid-19 em 2020, percebemos que não houve impacto significativo para a contabilidade e toda a adaptação para o home office ocorreu de forma tranquila e natural. Os maiores desafios encontrados foram o volume de trabalho adicional em razão do aumento de orientações, ocasionado pela grande quantidade de novas legislações e decretos durante o período de pandemia, e, a continuidade dos negócios dos
clientes dos escritórios de contabilidade por causa das restrições impostas pelo isolamento social. Diante do contexto apresentado, percebe-se que é de extrema relevância a inserção de questões que englobam aspectos contemporâneos na contabilidade, entendendo ainda que a contabilidade aplicada envolve a visão empírica de sua atuação em diferentes tipos de entidades e setores econômicos. Desta forma, essa coletânea de
artigos aborda estudos diversos relacionados com a contabilidade digital, auditoria, disclosure contábil, mercado de trabalho da contabilidade, reflexos econômico-financeiros da pandemia e outros temas relevantes. Pretende-se com esta publicação fomentar a reflexão sobre os novos rumos da contabilidade, bem como as diferentes metodologias de pesquisa aplicáveis, para que novos estudos sejam desenvolvidos contribuindo
para o entendimento da relevância da contabilidade para o mercado e a economia global. Desejo a você uma ótima leitura!
Dentre os vários campos de pesquisa e de atuação dentro da ciência econômica, é comum que recomendações de políticas públicas estejam entre as conclusões dos estudos. Isso porque, além de fazer parte do contexto ao qual direta ou indiretamente estamos inseridos, elas também remetem à busca por maior igualdade e equidade econômica e social. Com vistas a concentrar a discussão das políticas públicas no Brasil como
ferramentas essenciais ao desenvolvimento, esta obra traz elementos com resultados importantes para vários campos de estudo. Entre eles, são discutidas políticas públicas com aspectos no mercado de trabalho, na educação, na transferência de renda, no crédito, no transporte e de cunho ambiental.
De acordo com a Legislação Correlata a Covid-19
Uma Jornada Peculiar
Machine Learning
entre a política social e o mercado financeiro: o processo de financeirização da previdência do servidor público
habitação e produção do espaço urbano em diferentes escalas e perspectivas

O Programa Minha Casa Minha Vida foi criado pelo Governo Federal em 2009, como política voltada para a habitação. Este livro investiga o impacto dessa política pública em diferentes recortes urbanos, observando as consequências na produção, expansão e consumo das cidades. As análises reunidas referem-se primordialmente a Campina Grande e Patos, na Paraíba; Caruaru, em Pernambuco; Campos, no
Norte Fluminense, e Marília e Presidente Prudente, no Estado de São Paulo. O livro é resultado de pesquisa realizada com recursos da Capes e do Ministério da Integração, entre 2013 e 2018. Os autores são professores dos cursos de Geografia e de Programas de Pós- Graduação em Geografia da UERJ, UNESP e UFPB associados a essa iniciativa. O livro inclui também textos de pesquisadores convidados que
trabalham com a mesma temática em outras realidades, ampliando o leque de cidades estudadas e enriquecendo o conteúdo.
RH essencial: gestão estratégica de pessoas apresenta a importância da gestão de pessoas para os resultados empresariais e o alcance de uma vantagem competitiva sustentável em um mundo de mudanças cada vez mais avassaladoras.Esta segunda edição foi revista e atualizada, trazendo assuntos indispensáveis ao RH da atualidade, como Inteligência Artificial aplicada ao RH, utilização da Tecnologia da
Informação, novas mídias e redes sociais, entre outros.Cada capítulo inicia com uma contextualização do tema, apresentando a realidade em que está inserido, traz estudos de caso ou artigos que exemplificam o assunto abordado e questões para o leitor praticar sua compreensão. Estabelece, assim, uma relação entre o que está sendo ensinado e a realidade prática, auxiliando os leitores na aplicação da
teoria à realidade empresarial.Além disso, é o primeiro livro didático do Brasil a apresentar ¿Comentários de consultoria¿, que, por meio da indicação de alternativas e/ou vantagens na escolha de determinado processo, facilitar e fornecer apoio às decisões referentes à gestão de pessoas tomadas por líderes, dirigentes e gestores.Como diz o próprio título, esta é uma obra essencial para estudantes e
profissionais que buscam ampliar seus conhecimentos teóricos e práticos sobre o RH contemporâneo.
Obra seminal para compreensão das políticas públicas de proteção social militar das forças armadas. O autor busca, inclusive, trazer ao leitor conhecimentos afetos ao contexto histórico da temática, seja no panorama global quanto no brasileiro. No decorrer da páginas tipifica-se, pouco a pouco, as peculiaridades legais, contábeis e atuariais da profissão militar em inúmeros países, para identificar a
necessidade de uma política pública perene para uma atividade profissional pouco estudada pela academia brasileira. O livro ainda guarda duas virtudes centrais: ser precursor ao debate legislativo ocorrido no parlamento brasileiro em 2019, sobre as reformas nos sistemas protetivos sociais, previdenciários ou não; e apresentar conteúdo propositivo para outros pesquisadores e para os gestores públicos no
Brasil.
Morar em condomínio tem inúmeras vantagens, mas algumas desvantagens também. Entre elas está a dificuldade de conciliar as expectativas de todos os moradores segundo a legislação e as normas internas. Para viver bem em condomínio, microcosmo da convivência humana, é necessário compreender não só todo o seu funcionamento, mas também as características do grupo. Revolucionando o Condomínio
é o primeiro livro destinado a síndicos, moradores, funcionários, administradoras e fornecedores de serviços. Aqui, a autora aborda os principais tópicos que envolvem a administração de um condomínio e enfatiza a participação e a colaboração de todos na tentativa de criar uma convivência pacífica, segura, transparente e ética.
Estratégias econômicas empresariais
Negociação Coletiva: Estado e Desafios em Portugal e no Brasil
RPPS
Políticas e Legislações no Brasil e no Estado de São Paulo
ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
A Reforma Trabalhista
Esta edição da CLT contém dispositivos da Constituição Federal de 1988, com as alterações ocorridas até a Emenda Constitucional n. 108, de 26.08.2020.Tais dispositivos deverão ser consultados sempre que no texto da CLT os seus artigos ou parágrafos estejam com a remissão graficamente assinalada.(exemplo: Art. 7º ). Esta compilação contém, em tipos graúdos, a Exposição de Motivos do Ministro Alexandre Marcondes Filho e o texto da CLT, como se acha em vigor. Quanto às alterações introduzidas por Medidas Provisórias, é importante ter presente o disposto no art. 2º da Emenda Constitucional n.
32, de 11.9.01, DOU 12.9.01: “As medidas provisórias editadas em data anterior à da publicação desta emenda continuam em vigor até que medida provisória ulterior as revogue explicitamente ou até deliberação definitiva do Congresso Nacional”. E, por força desta norma, foram incluídos nos dispositivos da CLT e da legislação complementar as alterações introduzidas pela edição e reedição de Medidas Provisórias, observada a data limite de 11.9.2001. Contém, ainda, precioso Índice Alfabético e Remissivo da CLT, com remissões à Constituição Federal/88 e suas Emendas, às Súmulas do STF inclusive as
Vinculantes, do STJ, do TFR (atual STJ) e do TST, neste, compreendendo as Súmulas, Orientações Jurisprudenciais do TST-Pleno, da SDI 1 e 2, Transitórias, e da SDC, bem como os seus Atos e Precedentes Normativos, Instruções, Provimentos e Resoluções. Está abrangido também pelo citado Índice a legislação complementar, inclusive a do Código Civil e do Código de Processo Civil que tem pertinência com as relações de trabalho. Esta edição contém também remissões das Súmulas, Orientações Jurisprudenciais do TST-Pleno, SDI 1 e 2, Transitórias, SDC e Precedentes Normativos referentes aos
artigos da CLT. Finalmente, cabem algumas considerações sobre as Medidas Provisórias n. 808, de 14.11.2017 e 905, de 11.11.19, a saber: Como essas Medidas tiveram sua vigência encerrada, fizemos constar a íntegra dos textos a partir das páginas 861 e 862 respectivamente, bem como a legislação correlata sobre a COVID-19 a partir da página 1099. Ressalte-se, no entanto, que se não houver a edição de Decreto Legislativo pelo Congresso Nacional, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante a vigência da Medida Provisória conservar-se-ão por ela regidas. Este volume
contém: 1 — Texto da Consolidação das Leis do Trabalho, como se acha em vigor; 2 — Legislação complementar sobre: adicionais de insalubridade e periculosidade, admissão e dispensa de empregados, aprendizagem, cadastro de empregados, contrato de trabalho, correção monetária, direito de greve, empregado doméstico, estagiários, FGTS, gratificação de Natal, inspeção do trabalho, processo do trabalho, PIS/PASEP, repouso remunerado, salários, profissões regulamentadas, férias, tabela de multas administrativas, salário-família, salário mínimo, salários profissionais, seguro-desemprego, trabalho do
menor e da mulher, trabalho rural, trabalho temporário, vendedor-viajante e pracista, Regime Único dos Servidores Públicos, Ação Civil Pública, Estatuto da Advocacia e da OAB, Ministério Público do Trabalho, além de outros títulos; 3 — Constituição da República Federativa do Brasil ; 4 — Emendas Constitucionais (dispositivos sobre matéria trabalhista); 5 — Lei da Recuperação Judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária; 6 — Índice cumulativo da CLT e da legislação complementar; 7 — Índice sistemático da CLT; 8 — Texto do Código Civil de 2002 (dispositivos sobre relação de
trabalho e aqueles aplicáveis ao Direito do Trabalho de forma subsidiária); 9 — Textos do Estatuto da Pessoa com Deficiência — Lei n. 13.146, de 6.7.2015; 10 — Texto da Convenção n. 132 da OIT; 11 — Declaração Sociolaboral do Mercosul; 12 — Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência; 13 — Estatuto do Estrangeiro; 14 — Estatuto da Igualdade Racial; 15 — Estatuto da Juventude; 16 — Estatuto da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte; 17 — Remissões das Súmulas, Orientações Jurisprudenciais do TST-Pleno, SDI 1 e 2, Transitórias, SDC e Prece-dentes Normativos
referentes aos artigos da CLT; 18 — Programa de Combate à Intimidação Sistemática (Bullying); 19 — Novo CPC — Lei n. 13.105, de 16.3.2015, com vigência a partir de 18.3.2016. Com as alterações da Lei n. 13.256, de 4.2.2016; 20 — Estão incluídas nesta obra as alterações procedidas pela Lei n. 13.467, de 13.7.2017, chamada de Reforma Trabalhista, tanto em relação às normas da Consolidação das Leis do Trabalho, como também das Leis ns. 6.019 de 31.1.1974, 8.036, de 11.5.1990 e 8.112, de 24.7.1991 Palavras-Chave: LTr, LTR, Editora, Jurídica, Trabalhista, Direito do Trabalho, Direito Trabalhista,
Reforma Trabalhista, Direito, Processo do Trabalho, Direito Processual do Trabalho, Legislação, Doutrina, Jurisprudência, Leis, Lei, Trabalho, CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, Livro, Jurídico, Obra, Periódico, LTRED
Administração de Recursos Humanos é uma obra que aborda informações e técnicas tanto em nível operacional, quanto tático e estratégico. Além de contemplar conceitos e operações dos 11 principais subsistemas operacionais de RH, registra o novo formato exigido pelas organizações inovadoras: a Gestão Estratégica de Pessoas. Nesta nova edição, foram atualizados dados e informações essenciais, além da inserção de um novo capítulo sobre indicadores de gestão no campo de Gestão de Pessoas, permitindo que a obra se mantenha como referência na área de Recursos Humanos. Com uma linguagem
simples e uma abordagem completa, esta obra foi pensada tanto para alunos de graduação e pós-graduação, como para profissionais da área de RH e gerentes em geral.
Cada vez mais a área de Gestão de Recursos Humanos ganha importância dentro das organizações. Porém, lidar com pessoas envolve grande responsabilidade e, portanto, requer um enorme preparo. Por isso, combinando teoria e estudos de caso, este livro analisa em profundidade a gestão do fator humano no dia a dia das empresas e mostra como é possível gerir funcionários de uma forma mais dinâmica e menos burocrática. O texto apresenta as transformações pelas quais vem passando a área de Recursos Humanos, trazendo avaliações de cenário e abordando temas específicos como seleção de
pessoal, técnicas motivacionais, avaliação de desempenho e legislação trabalhista. Além de temas importantes para os gestores, a obra traz também assuntos de grande interesse ao leitor que receberá instruções sobre como fazer uma autoavaliação, como se preparar para uma entrevista de emprego e quais são os direitos e benefícios dos funcionários. A grande experiência profissional do autor permite a abordagem abrangente de quem vivenciou de perto a implantação de projetos voltados à criação de ambientes mais colaborativos.
Com prefácio de José Silva Peneda. Uma obra que vaicontribuir para a reflexão sobre o fenómeno do Direito Coletivo, não só para uma análise para uma projeção do futuro dos instrumentos legislativos, a nível nacional e internacional, não esquecendo a necessidade de serem observados pela visão conjunta de trabalhadores e de empregadores. Os autores, aquém e além-fronteiras, foram convidados a pensar o fenómeno da negociação coletiva e a apresentarem o seu contributo para a definição do estado da arte, ao mesmo tempo que apontam soluções para o futuro. A legislação europeia é abordada no
que se refere ao relacionamento entre o destacamento de trabalhadores, a aplicação do princípio da livre circulação de serviços e o reforço da contratação coletiva e, no que se refere ao Brasil, é abordado o panorama das relações de trabalho e as negociações coletivas naquele País. A situação nacional do mercado de trabalho é analisada, nomeadamente no que respeita à regulação coletiva, seja em torno das os instrumentos de regulação coletiva não negociáveis. Um outro tema aborda os “tempos conturbados” que se vivem nas novas formas de organização do trabalho e as consequências que daí
podem advir em torno da organização das sociedades. Temas tratados na obra e respetivos autores: - Ampliação da autonomia negocial coletiva combinada com alteração das regras de custeio: como fica a negociação coletiva no Brasil pós-reforma trabalhista? - Célio Pereira Oliveira Neto - As portarias de extensão como mecanismo de (des)incentivo da negociação coletiva em Portugal - Duarte Abrunhosa e Sousa - Tempos conturbados no mundo do trabalho: do proletariado ao precariado - Elísio Estanque - Negociação coletiva no Brasil – Panorama normativo e as perspetivas a partir da reforma trabalhista
- Fabiano Zavanella - Panorama das relações de trabalho e as negociações coletivas no Brasil - Marcus Abraham e Dalmo Rufino de Santana - A Contratação coletiva e a natureza do regime legal do contrato de trabalho a termo: regresso ao passado? - Maria João Machado - Algumas questões pontuais em torno da relação entre fontes de regulação em direito do trabalho - Milena da Silva Rouxinol - Contratação coletiva: de roma à globalização - Nuno Cerejeira Namora e Nuno Barroso - Caducidade: «Matar» para renascer - Nuno Cerejeira Namora - Instrumentos de regulação coletiva de trabalho não
negociais – as portarias de extensão. [a propósito da resolução do conselho de ministros (RCM) nº 43/2014, de 27 de julho] - Pedro Mota Soares - A liberdade de contratação coletiva e a inconstitucionalidade da extinção da comissão arbitral paritária constituída no contrato coletivo de trabalho celebrado entre a liga portuguesa de futebol profissional (lpfp) e o sindicato dos jogadores profissionais de futebol (sjpf ) - Ricardo Nascimento - A difícil conciliação do princípio da livre prestação de serviços com o reforço da contratação coletiva na revisão da diretiva 96/71/CE, relativa ao destacamento de trabalhadores Sónia de Carvalho - A mobilidade geográfica na contratação coletiva: o conceito de prejuízo sério - Tiago Pimenta Fernandes Público-Alvo: - Juristas - Advogados - Académicos - Universitários - Sindicalistas - Ordens Profissionais
O pânico como política: o Brasil no imaginário do Lulismo em crise
ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
Uma análise da discriminação das mulheres no mercado de trabalho a partir dos usos dos tempos
Princípios de lógica de programação
Tópicos especiais no ensino e na aprendizagem de matemática
O programa Minha Casa Minha Vida
A presente coletânea é uma radiografia original deste interregno que estamos atravessando: como pode um partido morto dar régua e compasso a forças que sonham dar a volta por cima? Ao morto-vivo, os autores estão chamando de petismo tardio, parente do progressismo tardio, assombração numa América Latina neoextrativista exaurida, depois de seu eclipse. Para além dos balanços deficitários dos Anos Lula, trata-se de uma tentativa pioneira de identificação do novo consenso
lulista, cristalizado em torno do trauma de 2016, redescrito pela máquina discursiva petista como o gatilho disparador de uma monstruosa regressão nacional. Encarnada pelo lulismo tardio, manifesta-se sobretudo numa restauração do imaginário progressista brasileiro, golpeado em 1964. Uma visão do perene confronto com os representantes do atraso, sempre em nome de alguma atualização imperativa da hora, acertar o passo com as forças produtivas, em suma. Daí o retorno
de anacronismos, geralmente aos pares contrastantes, a descrever a luta recorrente entre dois Brasis antitéticos. É preciso esfregar bem os olhos: estão aí de volta novamente a civilização em luta com a barbárie, bem longe da visão inaugural de um Euclides da Cunha, ao ver como se demonstrava ao sertanejo retardatário “o brilho da civilização através das descargas”, sem falar nos Vivas à República na hora da degola. Não há inocentes nessa visita guiada. Há cálculo sob a poeira
de tamanha encenação. Daí o recurso ao pânico, que dá título ao livro. (texto da orelha por Paulo Arantes)
A necessidade de debater temas da esfera técnica e jurídica que são cada vez mais de interesse da sociedade e não apenas da comunidade técnica, como a gestão de contratos de obras de engenharia no que tange à engenharia de custos, tem ressaltado a relevância quanto à abordagem da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos, logo os contratos de obras públicas de construção civil. Desse modo, estudar temas relacionados à engenharia é de
extrema importância, sobretudo no que toca aos trabalhos acadêmicos envolvidos no contexto da engenharia de custos, e, portanto, contribuir para o desenvolvimento de uma cultura de conscientização relacionada às empresas construtoras, de pequeno e médio porte, de que é necessária a realização de investimentos na implantação de departamentos de Planejamento e engenharia de custos. Neste livro são apresentados estudos e pesquisas quantitativas, com adoção de estatística
inferencial, relacionados à orçamentação e gerenciamento de contratos de obras públicas de construção civil, apresentando um panorama do estado da arte sob a ótica técnico-jurídica. A obra se mostra de grande relevância para engenheiros e outros profissionais que atuam não somente na administração pública, mas também no setor privado empresarial.
A Série Universitária foi desenvolvida pelo Senac São Paulo com o intuito de preparar profissionais para o mercado de trabalho. Os títulos abrangem diversas áreas, abordando desde conhecimentos teóricos e práticos adequados às exigências profissionais até a formação ética e sólida. Estratégias econômicas empresariais aborda os principais tópicos da microeconomia, apresentando de que forma seus ensinamentos podem ser utilizados como estratégias de negócios. O livro trata
do comportamento do consumidor e do produtor, analisando como o equilíbrio entre oferta e demanda ocorre em diferentes situações. Outros temas abordados são: tipos de estruturas de mercado e suas especificidades, fixação de preços, entendimento sobre externalidades e a influência do meio ambiente no dia a dia das empresas. O objetivo é proporcionar ao leitor uma visão geral sobre os aspectos essenciais da microeconomia e sua relação com as estratégias econômicas no
ambiente corporativo.
Em cada um de seus capítulos, este livro tem a particularidade de contar com autores que atuaram como pesquisadores sendo discentes, de graduação ou de pós-graduação, ou professores da educação básica, ou, ainda, em ambas as situações. Os textos contemplam resultados de trabalhos de iniciação científica e de conclusão de curso, bem como de pesquisas de mestrado e de doutorado. Os autores vinculam-se às seguintes universidades: Unifesp, UFRN, UFMT, UEMG, UFMS,
Ufpa, Ufsc e Unisul. Como linha geral, presente em todos os textos, está o enfoque da remuneração e da carreira do magistério como componentes da valorização efetiva desses profissionais. São objeto de atenção cinco redes estaduais de ensino – São Paulo, Rio Grande do Norte, Mato Grosso, Minas Gerais e Rio Grande do Sul – e 17 municípios, dos estados de Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Pará e Paraná. É de salientar também o amplo leque de
fontes e referências de pesquisa, destacando-se, entre outros: folhas de pagamento do magistério, tabelas de vencimentos, Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (Siope), legislação e normas sobre carreiras docentes e regimes jurídicos, e documentos de referência de políticas.
Como administrar organizações para preservar o comprometimento pelo Serviço Público
Anais da Câmara dos Deputados
Contabilidade contemporânea aplicada
Valorização Docente na Educação Básica: Análise de Planos de Carreira
Remuneração de Professores da Educação Básica das Redes Estaduais de Ensino no Contexto do Fundeb e do PSPN: Volume 1
MANUAL DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO - DIREITO DA SEGURIDADE SOCIAL
A Hora-Atividade: e sua relevância para a formação continuada de professores apresenta uma pesquisa desenvolvida no âmbito do Mestrado Profissional em Gestão e Avaliação da Educação (UFJF). Aborda a implementação da hora-atividade circunstanciada à Lei Federal 11.738/08 quando reorganiza a jornada docente. O objetivo da pesquisa foi contribuir com a reflexão acerca da implementação das políticas públicas voltadas para a formação docente. Caracterizouse como estudo de caso com abordagem qualitativa, tendo como instrumentos a análise documental e grupos focais. Os resultados revelaram que a implementação da hora-atividade e sua utilização como espaço formativo apresentam dificuldades, que são depreendidas de questões macro e micro estruturais como ausência de formação para gestores escolares, falhas no processo de monitoramento da política, tempo dos professores como terreno conflituoso, gestão
pedagógica limitante, frágeis concepções acerca de formação continuada na escola, conflitos latentes no campo relacional, dentre outros. O estudo também proporcionou a verificação de possibilidades para se efetivar a formação contínua na escola, como garantias legais, reconhecimento da formação continuada como relevante para a educação, reconhecimento dos professores como portadores de direitos que aspiram por formação ao longo da carreira.
Possibilitou também leitura crítica sobre as implicações das políticas voltadas para a formação docente e o seu complexo processo de implementação.
Com linguagem simples, este livro aborda os fundamentos e a lógica de programação por meio de fluxogramas e pseudocódigos, feitos em português estruturado, com intuito de auxiliar na interpretação de um processo real e ser possível representa-lo num programa de computador. Ensina a extrair os dados de entrada, determinar quanto de memória cada dado vai ocupar definindo seu tipo, as ações necessárias para transformá-los em informações através de
decisões e repetições, determinar quais informações serão produzidas neste processamento, além de explicar como utilizar variáveis, vetores, matrizes, estruturas, funções, strings e manipulação de arquivos. Destina-se a estudantes de cursos que possuem linguagem de programação em seu currículo, sejam cursos de aprendizagem industrial, formação inicial e continuada, técnico ou graduação.
Direito e desigualdade é uma obra que traz a reflexão de uma jovem autora sobre a situação enfrentada, ainda, por todas nós mulheres, apropriando-se de uma dimensão da existência feminina fundamental, que é o tempo de trabalho e de não trabalho, diretamente relacionada à persistente discriminação da mulher no trabalho. A conformação de papéis de gênero empurra a mulher à assunção de tarefas e encargos que reduzem muito seu tempo de não trabalho,
ocasionando o que a autora chama de pobreza de tempo. E, ao invés de analisar como o Direito disciplina essa situação de discriminação, a autora analisa como o Direito ignora essa realidade desigual vivenciada pelas mulheres. E ao ignorar as diferenças, o Direito aprofunda ou até mesmo cria as desigualdades. A escolha da autora é extremamente relevante, mais do que nunca é preciso discutir a discriminação de gênero e denunciar a continuidade de seus
mecanismos; e muito feliz pelo recorte que escolheu, porque o tempo de não trabalho, ou a sua ausência, indica padrões de comportamento de gênero persistentes e que nos desafiam na busca por equidade. A cumulação de trabalho remunerado, ou dupla jornada, é velha conhecida da realidade feminina. A redução da discriminação da mulher certamente passa por essa discussão. É preciso ter coragem para se identificar feminista e reafirmar a luta das mulheres
por um Direito que não seja indiferente às diferenças de gênero e que nos instrumentalize para a equidade nas relações de trabalho. Então a obra é um exercício de coragem. Mas, mais que isso, é uma análise perspicaz e que traz uma elevada contribuição na compreensão da discriminação da mulher. É um alento ver uma jovem pesquisadora e autora desenvolver a análise com tanta qualidade. Sumário: PREFÁCIO — Sayonara Grillo 1. INTRODUÇÃO 2. FEMINISMO E
GÊNERO 2.1. Gênero e Feminismo 2.1.1. As ondas e as vertentes do feminismo 2.2. Direito do Trabalho e gênero 2.2.1. Divisão sexual do trabalho 2.2.2. Conformação do mercado de trabalho das mulheres 2.2.2.1. Segregação 2.2.2.2. Brecha salarial 2.2.2.3. Teto de cristal 2.2.2.4. Violência simbólica 2.2.2.5. Conciliação da vida laboral, familiar e pessoal e corresponsabilidade 2.2.2.6. Assédio moral e assédio sexual 2.2.2.7. Feminização da pobreza
2.2.2.8. Seletividade das normas 3. TEMPO E TRABALHO 3.1. Tempo de trabalho e tempo de não trabalho 3.1.1. Flexibilização 3.1.2. Usos do tempo: trabalho de cuidado, trabalho doméstico e tempo da cidade 3.2. Uso do tempo 3.2.1. Análise dos dados das estatísticas de gênero 3.2.2. Pobreza de tempo 4 DISCRIMINAÇÃO 4.1. Estrutura social e mercado de trabalho 4.2. Igualdade. Diferença. Discriminação 4.3. Discriminação: Conceito e espécies 4.4. A incidência
de normas sobre a jornada de trabalho no quadro de disponibilidade de tempo vivenciada pelas trabalhadoras 4.5. O Direito como organizador da igualdade e da desigualdade 5. CONCLUSÃO REFERÊNCIAS ANEXOS A — TABELA IBGE Proporção de pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência em ajuda a pessoa do domicílio, por sexo, com indicação do coeficiente de variação, segundo cor ou raça e setor de atividade econômica Ano 2015 (Tabela
3.1) Ano 2014 (Tabela 3.2) Ano 2013 (Tabela 3.3) Ano 2012 (Tabela 3.4) Proporção de pessoas de 14 anos ou mais de idade ocupadas na semana de referência, em trabalho por tempo parcial, por sexo, com indicação do coeficiente de variação, segundo cor ou raça e as Grandes Regiões Ano 2015 (Tabela 4.1) Ano 2014 (Tabela 4.2) Ano 2013 (Tabela 4.3) Ano 2012 (Tabela 4.4) Nível de ocupação de pessoas de 25 a 49 anos de idade, na semana de referência, por sexo
e cor ou raça, com indicação do coeficiente de variação, segundo presença de criança de até 3 anos de idade no domicílio e as Grandes Regiões Ano 2015 (Tabela 5.1) Ano 2014 (Tabela 5.2) Ano 2013 (Tabela 5.3) Ano 2012 (Tabela 5.4) Palavras-Chave: LTr, LTR, Editora, Jurídica, Trabalhista, Direito do Trabalho, Direito Trabalhista, Reforma Trabalhista, Direito, Processo do Trabalho, Direito Processual do Trabalho, Legislação, Doutrina, Jurisprudência,
Leis, Lei, Trabalho, CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, Livro, Jurídico, Obra, Periódico, LTRED
As relações de trabalho no Brasil e no mundo vêm passando por grandes e profundas transformações sociais e econômicas. A base tecnológica do modelo tradicional de produção capitalista, forjada no século XX, está em franco processo de mutação. É a velha roda da história novamente em ação, mas, agora, agindo com uma velocidade nunca antes vista na história da humanidade. Nesse contexto, a pandemia da Covid-19 potencializou e revelou ainda mais
capacidade de resiliência e de adaptação do ser humano e do Direito a esse cenário desafiador. O teletrabalho, a subordinação algorítmica, a uberização (e a youtuberização) das relações de trabalho, a gig economy, o crowdwork, o big data, a tecnologia scrum, o gig workers, a inteligência artificial, a freelance economy, a sharing economy, o work-on-demand, o cloud computing, peer-to-peer work, peer-to-peer economy, digital economy, data-driven
economy, a internet of things, a lei de proteção de dados (LGPD), os metadados, o compliance laboral, o WebDI, a economia 4.0, a discriminação algorítmica, o transumanismo e a proteção do genoma do trabalhador, são alguns dos temas que serão analisados, estudados e explicitados na presente obra. A revolução tecnológica e a pandemia assolaparam o Direito do Trabalho brasileiro em pleno momento em que se discutia e se promovia a reforma das leis
laborais e, sobretudo, se construía um novel marco normativo para reger as antigas e as novas relações de trabalho. Este livro se propõe a contribuir para divisar e esclarecer os mistérios desse novo mundo do trabalho. Para tanto, conta com a expertise e o engenho de grandes juristas, magistrados, advogados, procuradores e professores de Direito do Trabalho do Brasil e do mundo, como são os casos dos eminentes coautores oriundos da Universidade de
Coimbra, da Universidade Católica Portuguesa e da Universidade do Minho, de Portugal. Esta é uma obra jurídica de Direito do Trabalho cuja leitura é fundamental para a compreensão dos albores da modernidade em tempos de globalização, de revolução tecnológica e de Reforma Trabalhista. Sumário: - Organizador e Coautor Por Paulo Renato Fernandes da Silva - Nota do Organizador - Prefácio - A Questão do Tratamento de Dados de Localização do Trabalhador em
Tempos de Pandemia: Perspectiva Brasileira sobre o Conflito entre a Privacidade e a Saúde Pública e Corporativa Por Paulo Renato Fernandes da Silva; Paula Guedes Fernandes da Silva; Patrícia Estacio de Lima Corrêa - A Impulsão da Telemedicina e do Teletrabalho pela Covid-19 Por Juliana da Motta Bergler; Nicole Felisberto Maciel; Ricardo Cordova Diniz - A Inteligência Artificial e a Situação do Trabalhador em Contexto Insolvencial: os Poderes do
Administrador da Insolvência Por Alexandre de Soveral Martins - A Ocorrência do Auxílio-Doença Acidentário Durante o Home Office Por Camila Rodrigues da Costa - A Pandemia da Covid-19 Poderá Ser um Ponto de Inflexão para a Automação do Trabalho? Por Vanessa Ferreira de Almeida; Túlio de Oliveira Massoni - A Plataformização do Trabalho como Produto da Ortodoxia Neoliberal Por Nívea Maria Santos Souto Maior; José Auricio Lopes Araújo - A Popularização
do Teletrabalho e a Necessidade da Proteção de Dados em Acordo com a Lei n. 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados) Por Lincoln Zub Dutra; Heggon Mario Balduino de Lima - A Saúde Metal do Trabalhador na 4ª Revolução Tecnológica como um Desafio para os Sindicatos Por Jouberto de Quadros Pessoa Cavalcante; Giovana Aiello Soares da Costa - A Transformação das Relações de Trabalho em Razão do Avanço da Tecnologia: Teletrabalho Pós-Covid-19 Por
Viviane Ribeiro; Pamela Krug - A Utilização de Tecnologias Assistivas para a Inclusão de Pessoas com Deficiências no Mercado de Trabalho Por Lincoln Zub Dutra; Heggon Mario Balduino de Lima - As Contribuições da Comunicação no Ambiente Organizacional para Minimização dos Impactos Provocados pela Adoção do - Teletrabalho em Tempos da COVID-19 Por Ana Lucia Pazos Moraes; Alexandra Souza Nigri - As Mães Formadas em Direito: um Estudo sobre o Uso de
Tecnologias no Cenário Pandêmico Por Eliane Vieira Lacerda Almeida; Monica Sirieiro Abreu Muller - As Medidas de Apoio ao Emprego Adotadas em Portugal no Âmbito da Crise Económico-Social Causada pela Pandemia da COVID-19 Por Catarina Gomes Santos - As Sociedades Cooperativas e as Plataformas Digitais de Trabalho: um Caminho Possível — II Por Paulo Renato Fernandes da Silva - Aspectos do Teletrabalho Diante de um Novo Contexto Social Por Fábio Gomes de
Freitas Bastos - Autonomia na Subordinação: a Relação de Emprego entre os Motoristas e a Uber Por Camila dos Santos Reis; Edilton Meireles - Breque dos Apps: a Luta por Melhores Condições de Trabalho em uma Relação Uberizada Por Mylena Devezas Souza; Luiza Alves Chaves - Cooperador-Trabalhador no Advento da Indústria 4.0Entre a Aspiração a Trabalho Digno para Todos e as “Cooperfraudes” Por Maria Elisabete Ramos - Crise Socioeconômica e a Precarização
da Classe-que-Vive-do-Trabalho no Brasil: Considerações sobre o “Breque dos Apps” em 2020 Por Humberto Bersani; Júlia Cardozo Fidalgo Ramos; Paola Fernanda Silva Mineiro - Desafios do Teletrabalhador — a Desconexão Digital Laboral Por Fabiola Duarte Sipauba - E-SPORTS: Breve Análise da Aplicação Prática das Leis Desportivo-Trabalhistas no Âmbito Portugal e Brasil Por Ricardo Georges Affonso Miguel - Fuga da CLT: o Comportamento do Judiciário
Trabalhista Quanto a Contratação dos Trabalhadores de Aplicativos Por Alana Maria Passos Barreto - Globalização e Novas Tecnologias na Capital doJeans e Possíveis Impactos Perante a Pandemia Por Renata Pereira Barreto - Home Office x Controle de Jornada: Desafios e Inovações Tecnológicas no Direito do Trabalho Pós-Covid-19 Por Flávia Sette - Impacto das Tecnologias no Emprego e nas Reformas Trabalhistas no Contexto Latino-Americano Por Daniel
Francisco Nagao Menezes - Motoristas que Trafegam pelo “Caminho do Meio” Por Carolina Tupinambá - Novas Tecnologias no Futuro do Trabalho Humano Por Eduardo Monteiro Avramesco - O Agente Algorítmico — Licença para Discriminar? (Um olhar sobre a seleção de candidatos a trabalhadores através de técnicas de inteligência artificial) Por Milena da Silva Rouxinol - A Covid-19, a Aceleração da Utilização das Novas Tecnologias e seus Impactos no Trabalho e no
Direito do Trabalho Um Novo Paradigma. Uma Visão Crítica Por Arlindo Alegre Donário - O Genoma Humano e o Direito ao TrabalhoA realização de testes genéticos na contratação laboral Por Fabio Goulart Villela - O Olho Virtual na Relação de Trabalho: o Uso de Câmeras de Monitoramento e os Valores Fundamentais do Trabalhador Por Leonardo Borges; Nathalia Borges - O Teletrabalho e os Desafios Impostos à Ciência Jurídica no Contexto da Pandemia da Covid-19
Por Fernanda Lavinia Birck Schubert; Patrick Costa Meneghetti - O Trabalho e as Plataformas Digitais: Que Direito? Por Teresa Coelho Moreira - O Trabalho e o Acesso à Tecnologia: Breves Considerações Sobre Educação e Dominação Por Paula Teixeira Martins Schettini - O Trabalho nas Plataformas Digitais de Entrega Delivery Por Camila dos Santos Reis; Edilton Meireles - O Tratamento do Hipersuficiente na MP n. 936/2020 e o Diálogo com a Lei n. 13.467/2017
— Violação ao Princípio da Isonomia de Tratamento Por Benizete Ramos de Medeiros; Luis Carlos Secca - Organizações Coletivas e o Trabalho em Plataformas Por Natália Marques Abramides Brasil; Rodrigo Borges Nicolau; Guilherme Lima Juvino de Paula; Vinicius Bugalho - Os Desafios Jurídicos e os Riscos do Transumanismo no Direito do Trabalho Por Fábio Luis Santos Martins; Cristina Moreira Pezzano Martins - Os Impactos Econômicos e Sociais do Contrato
Intermitente na Previdência Social Por Cristiane Miziara Mussi; Carlos Vinicius Ribeiro Ferreira - O Impacto das Novas Tecnologias na Categoria dos Bancários: adoecimento e o desemprego estrutural Por Bruna de Sá Araújo - Reflexões sobre a Tecnologia Digital e o Mundo do Trabalho à Luz da Agenda 2030 da ONU Por Valéria Tavares de Sant’Anna - Scrum e o Risco do Acúmulo de Funções Por Victor Dias Valente - Tecnologia e Justiça do Trabalho: os Impactos
da Pandemia Nas Garantias Processuais Constitucionais Por Tamires Rastoldo Fernandes Mendes - Tecnologia e Política Pública: Vantagens e Riscos do e-Social e a Promoção do Trabalho Digno no Brasil Por Ilzver de Matos Oliveira; William Timóteo; Luiz Ismael Pereira - Teletrabalho em Tempos de Pandemia: uma Perspectiva à Luz da Legislação Luso Brasileira Por Carolina Bonança Barbosa - Teletrabalho uma Recente Modalidade de Emprego: Preceitos e Discussões
que - Tangenciam a Nova Legislação Trabalhista Por Mariana Florêncio dos Santos - Teletrabalho (ou Trabalho À Distância?) no Período Pós-Pandemia Por Joana Nunes Vicente - Tratamento de Dados Pessoais nas Principais Rotinas Pré-Contratuais Trabalhistas Por Moisés de Castro Alves - Tutela da Integridade Física e Mental dos Trabalhadores Expostos as Novas Tecnologias Por Rodrigo Coimbra - Uberização e Crise Econômica: um Exame à Luz do Direito do
Trabalho de Exceção Por Gabriela Sepúlveda; João Vítor Cunha - (Yout)Uberização e Ensino Remoto Emergencial à Luz de uma Geo-história da Educação Por Fabíola Alice dos Anjos Durães; Cleberson Henrique de Moura Palavras-Chave: LTr, LTR, Editora, Jurídica, Trabalhista, Direito do Trabalho, Direito Trabalhista, Reforma Trabalhista, Direito, Processo do Trabalho, Direito Processual do Trabalho, Legislação, Doutrina, Jurisprudência, Leis, Lei, Trabalho,
CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, Livro, Jurídico, LTRED
Novas Tecnologias em Tempos de Pandemia
Direito e Desigualdade
Introdução à classificação
intersecções étnico-raciais
e sua relevância para a formação continuada de professores
Remuneração de Professores da Educação Básica Pública Sob a Ótica dos Pesquisadores e Pesquisadoras em Formação: Volume 3

O 1º Seminário Comunicação, Direito e Cidadania: intersecções étnico-raciais se configurou com um espaço de discussões transdisciplinares que inter-relacionam os conceitos e vivências de gênero, sexualidade, raça, etnia, classe social e cidadania. A obra em questão materializa esse momento profícuo de discussões.
A história da luta pela valorização da escola pública no Brasil é pontuada por avanços e reveses, e cabe assinalar que após avanços importantes – como a aprovação do Fundeb, que, ainda que de forma tímida, mudou o compromisso da União com a educação básica, com a aprovação do PSPN, com a inclusão do CAQi no Plano Nacional de Educação (infelizmente sem sair do papel) – o Brasil vive um momento de retrocesso. A partir do golpe de 2016, consubstanciado essencialmente na EC no 95/2016, que
congela os gastos primários da União por 20 anos, com repercussões imediatas nas posturas de estados e municípios, há pouca probabilidade de se implementar o PNE e, particularmente, de garantir o cumprimento de sua Meta 17, que determina a equiparação salarial dos professores com a remuneração recebida por profissionais com o mesmo nível de formação. Hoje, essa equiparação não ocorre em nenhum estado brasileiro. Mudar esse cenário implica um conhecimento profundo da realidade e um
compromisso com a luta coletiva, características que identificam os autores deste trabalho e, tenho certeza, você, leitor.
Nos últimos anos a competição entre as empresas tem crescido, impulsionada principalmente pelo surgimento de novas tecnologias. Proporcional ao aumento da competitividade, cresce também a necessidade das empresas serem mais e cientes. A exigência por excelência colocou os investimentos em tecnologia em patamar prioritário, uma vez que, quanto mais preparada para atender e responder rapidamente as demandas do mercado, maiores suas vantagens competitivas no mercado. Administração de
sistemas de informação analisa o papel dos sistemas de informação neste novo cenário mundial. A troca de informação e da presença de bancos de dados nunca foram tão importantes, assim como agura do administrador desses sistemas. Dividido em dez capítulos, o livro traça um abrangente histórico do tema, desde a evolução dos computadores aos melhores métodos para manter as corporações organizadas e modernas nesse quesito, destacando as discussões mais recentes e as tecnologias mais
adequadas. Nesta obra, alunos de Administração de Empresas, Sistemas de Informação, Computação e Ciências Contábeis, além de interessados em entender melhor esses procedimentos encontram um grande aliado.
Prezado leitor, prezada leitora: Saudações cordiais! Escrever, em poucas palavras, a respeito de uma obra científica de tamanha magnitude e elevado rigor acadêmico como esta, que ora se torna de domínio público, não é uma tarefa fácil; porém muitíssimo gratificante. Há uma mistura qualiquantitativa de emoções, sentimentos, anseios, expectativas e desafios que se engendram. Todavia, mesmo em meio à crise sanitária que (ainda) tem assolado de forma caótica e preocupante o Brasil e o mundo nos dias
atuais, devido ao advento da pandemia de novo Coronavírus (COVID-19), é com imensa alegria e satisfação que, nas condições de organizador e autor, apresentamos o presente livro intitulado Tópicos especiais no ensino e na aprendizagem de matemática. Este primoroso opúsculo acadêmico-científico, de leitura e utilização recomendável em cursos de graduação (bacharelado, licenciatura e tecnologia), cursos específicos de formação continuada de docentes de Matemática (e disciplinas curriculares afins)
e cursos de extensão universitária, bem como na realização de semanas pedagógicas escolares e no desenvolvimento de pesquisas científicas em (Educação) Matemática, está didática e metodologicamente estruturado em quatro belíssimos capítulos teóricos, os quais são resultantes de leituras dirigidas, investigações científicas, experiências escolares e acadêmicas discentes, análises crítico-reflexivas e práticas pedagógicas profissionais docentes de renomados(as) estudiosos(as)/pesquisadores(as)
oriundos(as) das áreas de Educação, Pedagogia, Matemática e demais campos correlatos do conhecimento científico. Os(As) autores(as) e coautores(as) deste importante livro, que é um autêntico artefato cultural e legado eterno para todas as demais gerações vindouras, não mediram esforços em redigir os seus capítulos textuais em formato de artigos científicos, cujas temáticas são resumidamente apresentadas na seguinte sequência, sem, tampouco, levar em consideração questões hierárquicas e/ou
níveis valorativos de relevância acadêmico-científica e intelectual: Abrindo com chave de ouro a coletânea científica, tem-se o primeiro capítulo nominado de MODELAGEM MATEMÁTICA: UMA ALTERNATIVA PEDAGÓGICA PARA A SOLUÇÃO DE PROBLEMAS REAIS, de autoria de Tayla da Silva Corrêa de Freitas; Gerson dos Santos Farias e Eugenia Brunilda Opazo Uribe. A posteriori, as autoras Viviane Roncaglio; Isabel Koltermann Battisti e Cátia Maria Nehring trazem, no segundo capítulo textual, o
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artigo científico AULAS DE MECÂNICA GERAL I EM UM CURSO DE ENGENHARIA E A MOBILIZAÇÃO DO CONCEITO VETOR. Na continuidade, TECNOLOGIAS DIGITAIS NO ENSINO DA MATEMÁTICA: O USO DO APP “GOOGLE SALA DE AULA” COMO FACILITADOR DO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM compõe o terceiro capítulo autoral do livro, cujas reflexões e análises aprofundadas são desenvolvidas pelos pesquisadores Francisco Ronilso Rocha da Silva e Cleidiane de Carvalho Pereira,
com ampla rigorosidade metodológico-científica também presente nos demais artigos científicos. Em última instância, compondo o quarto capítulo da obra em foco, o autor-organizador Marcos Pereira dos Santos apresenta o artigo científico intitulado REFLEXÕES SOBRE O PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA BÁSICA NA ESCOLA E EM CURSOS SUPERIORES DE GRADUAÇÃO NO BRASIL CONTEMPORÂNEO, que, de forma verossimilhante aos três temas abordados anteriormente,
consiste em uma discussão acadêmica atual e pertinente na pós-modernidade. Sem mais delongas, desejamos com ardor que os artigos científicos compilados nesta obra literária, de valor sociocultural incalculável, possam ser lidos, relidos, trelidos e (re)utilizados de modo abrangente nos dias atuais e em todos os tempos por todos(as) aqueles(as) que fazem uso de conhecimentos e saberes matemáticos na vida pessoal, cotidiana e profissional; bem como, e de modo muito particular, aos(às) que ensinam,
aprendem e ensinam-e-aprendem Matemática, no Brasil, nas escolas de Educação Básica e instituições de Educação Superior em geral. Por ora, é isto o que temos a declarar em breves palavras. Que cada leitor(a) aproveite ao máximo e positivamente as concepções educacionais aqui expostas: eis o que almejamos com total sinceridade! Abraço fraterno!!!
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Work and Migration: Case studies from Around the World
Anais 1º seminário direito, comunicação e cidadania
Novos olhares sobre o trabalho no jornalismo brasileiro
The Migration Conference 2020 Proceedings: Migration and Integration
O direito previdenciário apresenta-se como uma das matérias mais dinâmicas e complexas do Direito brasileiro. Esta obra reúne os conceitos da disciplina de maneira clara e objetiva, almejando enriquecer o estudo dos graduandos e auxiliar no preparo daqueles que almejam a aprovação em certames públicos. Entre os principais temas, destacamos os capítulos que tratam da seguridade social, da legislação previdenciária, da previdência social, do financiamento da previdência social, da contribuição do segurado, da contribuição de empresa e
do empregador doméstico, da responsabilidade solidária, do Regime Geral de Previdência Social, entre outros.
O periódico elenca as principais séries históricas e outras informações relacionadas à gestão do orçamento da União. O objetivo é disponibilizar aos parlamentares e à sociedade, de forma simples e sintética, os principais parâmetros, resultados fiscais, receitas e despesas previstas e realizadas na lei orçamentária anual.
O Vade Mecum Saraiva chega à 33ª edição com conteúdo atualizado e com novidades exclusivas:- Dicas de Pesquisa (legal design) ¿ tutorial sobre como consultar a legislação e manusear seu Vade Mecum;- Mapa da Legislação Emergencial de 2020 a 2022 ¿ traz os temas de maior relevância no enfrentamento da pandemia.Com essas novidades, encontrar o diploma desejado fica muito mais fácil e a busca ainda mais ágil. Além disso, a cada nova edição, o conteúdo é selecionado e revisto com base na grade curricular das principais faculdades de
direito e em editais de concursos para carreiras jurídicas. Como já é tradição na Saraiva Jur, a estrutura do Vade Mecum foi pensada de forma a proporcionar o maior número de diplomas legislativos sem comprometer a legibilidade e o trabalho editorial.As notas de correlação entre as matérias, já tão conhecidas em nossas obras de legislação, foram revistas e ampliadas, mantidos os índices multifuncionais, que permitem rápida localização de qualquer assunto por ordem alfabética, cronológica, pelo número do diploma ou por seu tema, tudo
isso com links para agilizar a consulta (ferramenta exclusiva do Vade Mecum Saraiva digital).Tradição, organização e estrutura, aliadas à confiabilidade da marca Saraiva Jur, explicam por que o Vade Mecum Saraiva é há mais de 15 anos o produto de legislação mais vendido no mercado.Principais Atualizações da 33.ª edição:- Constituição FederalPrecatórios (ECs n. 113, de 8-12-2021, e 114, de 16-12-2021)- Código Civil(MP n. 1.085, de 27-12-2021, e Lei n. 14.195, de 26-8-2021)Assembleia geral por meio eletrônicoCondomínio de
lotesDesburocratização societáriaEstabelecimento comercialPrescrição intercorrenteSociedade anônima e em comandita por ações ¿ alterações- Código de Processo Civil(Lei n. 14.195, de 26-8-2021) Citação eletrônicaExibição de documento ou coisaPrescrição intercorrente na execução- Código Penal Atos atentatórios à dignidade de vítimas e testemunhas (Lei n. 14.245, de 22-11-2021)Crimes contra o estado Democrático de Direito (Lei n. 14.197, de 1º-9-2021)Violência psicológica contra a mulher (Lei n. 14.188, de 28-7-2021)Violação de
dispositivo informático, furto, estelionato e fraude eletrônica (Lei n. 14.155, de 27-5-2021)Crimes em licitações e contratos administrativos (Lei n. 14.133, de 1º-4-2021)- Código de Processo Penal Lei Mariana Ferrer - integridade física e psicológica da vítima durante as audiências (Lei n. 14.245, de 22-11-2021)Competência no crime de estelionato (Lei n. 14.155, de 27-5-2021)- Código Tributário Nacional (Lei Complementar n. 187, de 16-12-2021) - Código Eleitoral(Leis n. 14.211, de 1º-10-2021, e 14.192, de 4-8-2021)- Código do
ConsumidorSuperendividamento (Lei n. 14.181, de 1º-7-2021)- Código de Trânsito Brasileiro(Leis n. 14.229, de 21-10-2021, e 14.157, de 1º-6-2021)- Código Florestal(Lei n. 14.285, de 29-12-2021)- CLTDomicílio eletrônico trabalhista (Lei n. 14.261, de 16-12-2021) - Legislação ComplementarProteção ao entregador que presta serviço por meio de empresa de aplicativo (Lei n. 14.297, de 5-1-2022)Alterações na Lei Kandir (Lei Complementar n. 190, de 4-1-2022)Alterações na Lei dos Partidos Políticos (Lei n. 14.291, de 3-1-2022)Alterações no
Estatuto da Microempresa (Lei Complementar n. 188, de 31-12-2021) Mercado de Câmbio Brasileiro (Lei n. 14.286, de 29-12-2021)Sistema Eletrônico de Registros Públicos (Medida Provisória n. 1.085, de 27-12-2021)Marco Regulatório Trabalhista Infralegal (Decreto n. 10.854, de 10-11-2021)Improbidade Administrativa (Lei n. 14.230, de 25-10-2021) Despejo ou desocupação de imóvel urbano ¿ suspensão (Lei n. 14.216, de 7-10-2021)Lei sobre Ambiente de Negócios (Lei n. 14.195, de 26-8-2021)Sociedade Anônima do Futebol (Lei n. 14.193, de
6-8-2021)Programa de Apoio às Microempresas (Lei n. 14.161, de 2-6-2021)Marco Legal das Startups (Lei Complementar n. 182, de 1º-6-2021) Derrubada de vetos ao Pacote Anticrime (DOU de 30-4-2021)Nova Lei de Licitações (Lei n. 14.133, de 1º-4-2021)
Nós, como seres humanos, sabemos facilmente distinguir uma informação de outra, e por meio da experiência, podemos tirar conclusões em decisões simples, como reconhecer se um animal é um cão ou um porco, se um e-mail é spam ou não, decidir se uma movimentação bancária é uma fraude. O computador pode aprender de forma similar, em um processo chamado de classificação dentro da área de machine learning. A classificação é uma ferramenta para responder perguntas, mas antes é preciso saber quais e quantas perguntas fazer, a
partir de quais informações, e ainda, como interpretar as respostas. Neste livro, Guilherme Silveira e Bennett Bullock mostram como o computador aprende com uma base de dados e algoritmos para responder perguntas do dia a dia, com uma aplicabilidade crescente no mundo dos negócios, cada vez mais apurada, conforme mais dados estão disponíveis. Por meio de variáveis numéricas e categóricas, você vai treinar modelos matemáticos computacionais em Python que nos ajudam a tomar decisões e prever comportamentos, como quando um
funcionário está próximo de pedir demissão ou qual será o próximo passo de um usuário em um site.
Contribuição para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos de obras da construção civil
A Hora-Atividade
Remuneração de Professores da Educação Básica das Redes Municipais de Ensino no Contexto do Fundeb e do PSPN: Volume 2
Proteção Social dos Militares
O Dia A Dia Do Escrivão De Polícia, Nas Entrelinhas
GESTÃO DE PESSOAS
O livro Valoriza
o docente na educa
o b sica: an lise de planos de carreira traz um conjunto de textos que analisam as carreiras de professores da educa
o b sica com base nos planos de carreira de estados e capitais. A obra trata do trabalho docente como especialidade profissional e discute a valoriza
o desses profissionais com base nos planos de carreira, considerando que estes s o produtos de lutas por melhores condi
es de trabalho em diferentes contextos hist ricos. No Brasil, a exist ncia de planos
carreira e de remunera
o condigna aos profissionais da educa
o tem sido compreendida como elemento importante de um conjunto de insumos necess rios
garantia de uma educa
o de qualidade. Esse entendimento
expresso em uma legisla
o que, desde a Constitui
o da Rep blica Federativa do Brasil de 1988, vem incumbindo ao Estado a valoriza
o dos profissionais da educa
o p blica por meio de planos de carreira, entre outras formas. Na perspectiva de contribuir para melhor compreens o s
condi
es dos professores da educa
o b sica, os 13 textos que comp em o livro analisam os planos de carreira de estados e capitais sob diferentes aspectos e enfoques, desde discuss es gerais sobre planos de diferentes estados e capitais, passando por an lises comparativas entre planos de um estado e de sua capital, at a an lise espec fica de um plano de um estado ou de uma capital. Trata-se de uma obra de interesse dos professores de educa
o b sica, gestores p blicos, sindicatos dos profissionais da
educa
o e pesquisadores.
Este livro
fruto de pesquisas em n vel de mestrado e doutorado, desenvolvidas pela Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT e a Universidade de Bras lia – UnB, assim como, mobilidade internacional na Universidade de Coimbra, em Portugal. Pretende ser claro, de f cil entendimento e acess vel para al m dos muros acad micos, e que de uma forma ou outra, contribua com a luta dos trabalhadores, oferecendo-lhes elementos de discuss o, mas tamb m trazendo informa
es hist ricas, jur dicas, econ mica
t cnicas. A an lise se direcionou aos regimes pr prios de previd ncia social – RPPS. Com isso, fez-se uma retomada hist rica da implementa
o da previd ncia social no Brasil at culminar na Constitui
o Federal de 1988. Neste cen rio, buscou-se a compreens o do Estado, e com isso, as origens da prote
o social no Brasil, destacando-se a cidadania e a prote
o social do trabalhador no constitucionalismo brasileiro. Nesta mesma linha, destacou-se o entendimento destes regimes pr prios do trabalhador p
forma
o, estrutura jur dica e gest o de recursos, assim como, sua abrang ncia em rela
o aos seus segurados. Por se tratar de fundos de capitaliza
o alocados no mercado financeiro, elementos importantes est o presentes, como o capital portador de juros e a pr pria financeiriza
o do capitalismo, que possui grande interesse econ mico nestas carteiras de alto valor especulativo e de grande capacidade de acumula
o, a qual
potencializada pela contrarreforma da previd ncia.
This is the first volume of the Proceedings of The Migration Conference 2020. The Migration Conference 2020 was held online due to COVID-19 Pandemic and yet, in over 80 parallel sessions and plenaries key migration debates saw nearly 500 experts from around the world engaging. This collection contains contributions mainly dealing with migration and integration debates. These are only a subset of all presentations from authors who chose to submit full short papers for publication after the conference. Most of the
contributions are work in progress and unedited versions. The next migration conference is going to be hosted by Ming-Ai Institute in London, UK. Looking forward to continuing the debates on human mobility after the Pandemic. | www.migrationconference.net | @migrationevent | fb.me/MigrationConference | Email: migrationscholar@gmail.com
O livro o dia a dia do Escriv o de Pol cia, nas entrelinhas, retrata, em 30.000 palavras, a realidade pol tica e pr tica vivenciada pelos Escriv es Maranhenses no contexto da Pol cia Civil do Estado do Maranh o. No enfoque da realidade pol tica, consta registrado a trajet ria das pol ticas salariais, adotadas por alguns governantes, na poca do imp rio 1842; no inicio da era republicana 1904; no auge no Regime Militar 1974; no p s-Regime Militar 1987 e na contemporaneidade 2014 e 2016. No entanto, a partir de 198
da nfase dada para as pol ticas salariais, ampliou-se o foco para conhecer as pol ticas de vagas, de concursos e de ingressos de policiais aos cursos de forma
es na Academia de Pol cia Civil. Para se entender melhor a realidade que nos circunda, menciona-se nesse importante documento, a trajet ria da evolu
o populacional registrada nos Censos Demogr ficos realizados no Pa s e no Estado do Maranh o, nos anos de 1872, 1890, 1900 e 1938, com destaque para efeitos da evolu
o populacional maranhen
per odo de 1872 a 2010 e seus reflexos no crescimento da viol ncia. No campo da valoriza
o do profissional de seguran a p blica, verificou-se que, at o advento da Constitui
o Federal de 1988, os vencimentos de todas as categorias policiais civis do Estado do Maranh o se encontravam dentro de um padr o de igualdade toler vel, isto , em 1987, os vencimentos de um Delegado equivaliam a 5,08 sal rios m nimos e os vencimentos de um Escriv o equivalia a 2,28 sal rios m nimos, o correspondente a 45
remunera
o atribu da a um Delegado. Por m, no per odo p s Constitui
o, a Administra
o P blica promoveu uma acentuada e continua desvaloriza
o dos policiais civis n o integrantes da categoria de Delegados, sendo que, em 2016, os subs dios de um Delegado passaram a equivaler 21,54 sal rios m nimos e de um Escriv o a equivaler a 4,53 sal rios m nimos, o que corresponde a 21,05% da remunera
o atribu da a um Delegado. Para realizar, neste trabalho, as corre
es de valores salariais
e presentes, optou-se por utilizar-se do m todo comparativo do valor do sal rio m nimo, isto , transformando em cada poca o que aquele vencimento corresponde em sal rio m nimo. Desta forma, foi poss vel investigar a evolu
o salarial das categorias policiais, desde a implanta
o do sal rio m nimo na d cada de 1940 e apresentar, no decorrer dos anos, os valores ver dicos sobre ganhos e perdas de cada uma das categorias, no mbito de uma mesma Institui
o. A exemplo, atrav s deste m todo, con
no per odo de 1981 a 2016, a remunera
o da categoria de Delegados cresceu 628,07%, enquanto que a remunera
o da categoria de Escriv es cresceu apenas 323,90%. O assassinato de uma Escriv de Pol cia em 15 de maio de 2014, no interior do Cart rio da Delegacia de Pol cia da Mulher da cidade de Caxias, Estado do Maranh o, no momento em que ouvia, sozinha, um investigado, foi um suficiente argumento para identificar como, na pr tica, acontecem as rotinas de trabalhos submetidas aos escriv es de
nas unidades policiais espalhadas por todo o territ rio maranhense, identificando-se haver uma lacuna abismal entre o formalizado nas normas e o realizado na pr tica pelos Escriv es. At onde se sabe, este estudo se trata de uma obra pioneira e, com certeza, ser muito til para estimular todos queles policiais ou n o, de qualquer que seja a institui
o, que desejam buscar a verdade dos fatos atrav s da pesquisa. Pois a principal ferramenta ( rg o) para o crescimento, transforma
o, sustenta
o e equil brio
qualquer institui
o ou Estado foi,
- e sempre ser o ser humano. Portanto, devemos conhecer e entender a origem e os efeitos das normas para sabermos, em determinado Estado/Na
o, onde se posicionam os autores do sucesso ou do fracasso do ser humano, haja vista que, dificilmente se corrigir as desigualdades e injusti as de fora – do povo – sem antes de tudo promover a justi a e corrigir as desigualdades de dentro das Institui
es/Estado. Mais dif cil, ainda, s o as pessoas se darem conta que os instrum
normativos idealizados, elaborados e aprovados por uma r gida estrutura estatal d o suporte para que as desigualdades sociais, pol ticas, econ micas e culturais n o mudem e corrijam as injusti as no seio das institui
es e na vida das pessoas que delas dependem, a fim de que seus direitos e oportunidades sejam assegurados, quando n o reconhecidos originalmente. Deixa-se, aqui, as boas vindas, alertando que a realidade somente muda quando n s mudamos primeiro e agimos na constru
o dos nossos ideais.
estudos!!!!!
Revolucionando o condom nio
Financiamento da Educa
o Superior no Brasil: Impasses e Perspectivas
Or amento da Uni o em Foco
Mosaicos da Sociedade Brasileira, problemas sociais e sugest es - Volume 3
apura
o da correla
o linear atribu da ao custo de mercado e o custo referencial - 2a Edi
o
CLT-LTr
Managing organizations to sustain passion for public service. Publicado originalmente pela Cambridge University Press, 2021. Tradutor: Eloy Henrique Saraiva de Oliveira Revisora: Brena O'Dwyer
A obra traz propostas para o aprimoramento do modelo de financiamento do ensino superior no Brasil com base em um diagnóstico da situação brasileira e na avaliação de modelos de financiamento da educação superior utilizados em outros países. O grande desafio do estudo é buscar soluções que tragam justiça social para a área da educação, lidando com a barreira da restrição orçamentária estabelecida pela PEC nº 95, de 2016, que definiu um teto de
gastos para o governo. A leitura da obra não deixa dúvidas sobre a necessidade urgente de debater essa questão com a sociedade, de forma a transformar em recursos concretos a prioridade que se decidiu dar à educação no Brasil.
A desvalorização dos professores, identificada por diversas pesquisas, é incongruente com a retórica das legislações sobre as políticas educacionais que proclamam a valorização desses profissionais, como decorrência da aplicação de noções de valorização esvaziadas de sentido axiológico.
Quais os efeitos de um conjunto de políticas públicas direcionadas à valorização do magistério? O objeto de análise deste livro são as políticas aprovadas no Parlamento Nacional – em que incidiram atores sociais representativos de distintos interesses, inclusive com muita força os sindicatos e demais representações do magistério –, implementadas por governos subnacionais de diferentes orientações partidárias. A instituição do Fundeb veio corrigir
dois problemas: a remuneração de todas as matrículas da educação básica, numa tentativa de elevar a cobertura das áreas mais afetadas pela política anterior, e remunerar todos os docentes de todas as etapas e modalidades. Infelizmente, ao repassar recursos para creche tendo como base fatores de ponderação que subdimensionam seus custos, o Fundeb manteve a tensão por pagamento diferenciado entre os docentes a depender da etapa em que estejam
lecionando. A segunda política investigada é a Lei do Piso Salarial Profissional Nacional, que estabeleceu a obrigatoriedade de um piso nacional e de reserva de parte da jornada de trabalho para atividades de planejamento.
Vade Mecum Saraiva  Tradicional
Políticas públicas no Brasil
Administração de Departamento de Pessoal
A (Des)Valorização do Trabalho do Professor:
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