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RESUMO

A proposta de criação do fórum interdisciplinar busca integrar o ensino, a pesquisa e a extensão para o desenvolvimento do estado da arte das discussões, saberes e práticas

que perpassam o campo das políticas públicas, do trabalho humano e de desenvolvimento de gestão.  Configura-se como um espaço voltado para compartilhamento de saberes,

práticas, experiências, metodologias e aportes teóricos, que promovam o diálogo e a troca de informações e atualização, sobre temas relativos ao trabalho, as práticas de gestão

e as políticas públicas, de forma a possibilitar a troca de experiências entre grupos de pesquisa, agentes sociais e demais instituições interessadas em debater diferentes campos

de saber para análise e intervenção em situações de trabalho e/ou políticas públicas. A démarche ergológica nos servirá de orientação primeira para o promoção do diálogo dos

mais variados saberes e práticas sobre os campos do trabalho humano, de sua gestão e das políticas públicas. Na démarche ergológica trabalhamos com o Dispositivo Dinâmico

a Três Polos – DD3P. Tal dispositivo consiste em possibilitar o confronto de saberes acadêmicos e saberes desenvolvidos pelos trabalhadores em seu quotidiano. Se num polo

temos os saberes constituídos e armazenados pelo patrimônio conceitual das disciplinas, noutro polo encontramos os saberes investidos no exercício e experiência do trabalho. 

O terceiro polo demarca uma postura ética e epistemológica que exige interrogar, confrontar, fazer dialogar os saberes dos dois outros polos. O Fórum Interdisciplinar “Trabalho,

Gestão e Políticas Públicas” será desenvolvido em duas instâncias – a presencial e a virtual. Dos resultados já obtidos destaca-se a realização da mesa de discussão intitulada

"Desafios e tendências na formulação de Políticas Públicas".
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