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Dados e estatísticas 
- LIMITAÇÃO DOS DADOS 

- CONSTRUÇÃO DE UM PANORAMA  

- SOBREPOSIÇÃO DE HIPÓTESES  

  FONTE DE DADOS:   softwares: 
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Pibic’s 



Pibic’s 
 "CARTOGRAFIA DA COVID-19: A DOMESTICIDADE DO VÍRUS -  O PAPEL DA MULHER 
NA PANDEMIA"  (IRIANI JÉSSICA) 
 
A estratégia é investigar as rotinas dessas mulheres, compreendendo a fundo 
que tipo de situações urbanas que as mesmas vivenciam: quais as atividades 
que essencialmente desempenham, como se consolidou a situação de trabalho 
em face às medidas de restrição, como se divide o espaço do confinamento, por 
qual meio se deslocam. 

"CARTOGRAFIA DA COVID-19: uma pesquisa hemErográfica"  (JULIA VALENÇA) 
 
A pesquisa pretende trabalhar com os periódicos locais  relacionando as manchetes 
ao avanços da doença através da coleta de dados feita pelas mulheres do DF. 
Compreender e interpretar as relações multidimensionais entre a evolução da 
contaminação por Covid-19 e as características socioeconômicas da 
população feminina do DF. 

 "CARTOGRAFIA DA COVID-19: SITUAÇÕES URBANAS E 
NARRATIVAS FEMININAS"  (JULIA BIANCHI) 
 
A presente pesquisa pretende, será empregada uma metodologia participativa, 
a fim de, através das narrativas recolhidas, desvelar, de forma sensível, o 
mapa de impacto deixado pelo coronavírus nas diferentes regiões 
administrativas do Distrito Federal. 

"CARTOGRAFIA DO COVID-19: O IMPACTO NA CLASSE DAS TRABALHADORAS 
DOMÉSTICAS DO DISTRITO FEDERAL"  (LORRANY arcanjo) 
 
O Brasil é país com o maior número de empregadas domésticas no mundo, 
a informalidade frequente no setor, significa a perda de direitos e 
garantias trabalhistas essenciais, principalmente, em tempos de isolamento 
social.  
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