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Execução, objetivos, público alvo e conceito

A ideia do trabalho temático consiste na reconstrução do mundo após à atual

conjuntura, com isso, o enfoque elaborado pelo grupo tange a questão do fenômeno da

uberização, no qual torna-se cada vez mais crescente, tendo em vista a ascensão do

desemprego proveniente de políticas neoliberais, agindo conjuntamente com as complicações

comerciais, fabris e em outros diversos setores trabalhistas, sendo assim, para arrecadar uma

renda mensal, os aplicativos de entrega são uma possibilidade rápida e simples. A

superlotação das plataformas também aparece como consequência, o sucateamento dos

valores pagos e as fragilidades dos vínculos trabalhistas são o novo formato de trabalho

moderno.

A problemática apresentada como eixo estruturante de nossa atividade visa informar

acerca da uberização e sua intensificação em meio a pandemia, questionando aos seguidores e

empresas sobre como será o funcionamento, organização e segurança posteriormente a

pandemia; nossas denúncias são realizadas por meio da rede social Instagram, utilizamos de

imagens, colagens, entrevistas com os profissionais da área e legendas informacionais sobre o

assunto, prezando pelo lado artístico impactante e harmônico visualmente escolhido através

de cores chamativas para atrair seguidores, além de uma linguagem acessível para todos que

não fazem parte do meio acadêmico compreenderem com excelência o nosso intuito. No

mais, o conteúdo é salientar que as pesquisas acadêmicas precisam ter aplicações reais e qual

é o nosso papel, como estudantes de sociologia, em compreender o funcionamento da

sociedade e as controvérsias acentuadas durante a pandemia do COVID-19, as relações

pessoais e profissionais passarão a serem diferentes.

Link de acesso para o Instagram: https://www.instagram.com/uberiz.acao/
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