II COLÓQUIO INTERNACIONAL “DESAFIOS DO PRESENTE E
DO FUTURO DO DIREITO DO TRABALHO”
13, 14 e 15 de outubro de 2021
O GENTE - Grupo de Estudos e Pesquisa em Segurança Social, Trabalho Decente e
Desenvolvimento do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade do Oeste
de Santa Catarina (PPGD-Unoesc) e a CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior, com apoio do Programa de Pós-Graduação em Direito da
Universidade Federal de Pernambuco (PPGD-UFPE) promovem o II Colóquio
Internacional “Desafios do Presente e do Futuro do Direito do Trabalho”.
A primeira edição do Colóquio aconteceu em 2019, na cidade de Chapecó, reunindo
professoras e professores do campo do Direito do Trabalho para debates em torno das
reformas sociais ocorridas no Brasil e no mundo.
Nesta segunda edição, que será 100% virtual em função da pandemia, receberemos
grandes nomes das pesquisas em Direitos sociais, tendo como mote de todas as Mesas
e Palestras os atuais desafios do trabalho e a proteção individual e coletiva em meio à
crise sanitária, ambiental, econômica, sob perspectiva interseccional.
O objetivo do evento é de fomentar o debate acadêmico e a divulgação científica,
integrando pessoas que dedicam sua pesquisa aos direitos sociais, congregando visões
múltiplas sobre os desafios presentes e futuros relativos ao trabalho. Também se
objetiva integrar grupos de estudos e pesquisas das diferentes instituições participantes
e gerar intercâmbio crítico e construção conjunta de conhecimento.

PROGRAMAÇÃO E DIRETRIZES
As palestras serão transmitidas ao vivo no Canal do Youtube “PPGD UNOESC”
13/10 (quarta-feira)
14h às 16h
Abertura: Robison Tramontina (UNOESC)
Mesa 1: (Des)proteção social e interseccionalidade
Camila Torres Cesar (Mackenzie)
Patricia Tuma Martins Bertolin (Mackenzie)
16h30 às 18h30
Mesa 2: Forma jurídica, crises do capitalismo e reformas legislativas
Juliana Teixeira Esteves (UFPE)
Flávio Roberto Batista (USP)
19h30 às 21h
Aula Magna: Austeridade e o Direito do Trabalho em perspectiva crítica
Everaldo Gaspar Lopes de Andrade (UFPE)
Renata Queiroz Dutra (UnB)
14/10 (quinta-feira)
14h -16h
Conferência Magna: Conflito e crise dos Direitos Sociais: De Weimar à Austeridade
Ruth Dukes (Univesity of Glascow)
Gilberto Bercovici (USP)
16h30 – 18h30
Mesa 3: Trabalho, tempo e margens
Francisco Trillo Párraga (UCLM)
Flavia Souza Máximo Pereira (UFOP)
19h30 – 21h
Mesa 4: Direito do Trabalho e epistemologias dissidentes
Romina Lerussi (CONICET)
Pedro Gravatá Nicoli (UFMG)
15/10 (sexta-feira)
14h00 às 17h00
Sessões de comunicação de trabalhos
GT 1 – Temas emergentes de direito do trabalho
Regina Stela Vieira (UNOESC) e Tieta Tenório de Andrade Bitu (UFPE)
GT 2 – Avanços e retrocessos de direitos sociais no século XXI
Carlos Strapazzon (UNOESC) e Isadora Lazaretti (UNOESC)
15/10 – 17h30 às 20h
Mesa Final: Trabalho, precarização da vida e crise climática
Jorge Luiz Souto Maior (USP)
Hugo Cavalcanti Melo Filho (UFPE)
Gustavo Seferian (UFMG)
Encerramento: Regina Stela Vieira (UNOESC)

Diretrizes para submissão e participação dos GTs
1. A inscrição e participação no evento é gratuita. As pessoas interessadas devem fazer
inscrição até 11/10/2021 para receberem certificado.
2. Será emitido certificado para a pessoa inscrita que participar de 75% das
Mesas/Conferências, desde que validem a presença com o preenchimento de lista de
presença que será disponibilizada no chat durante cada bloco.
3. Para submeter resumos para os GTs, o ou a participante deverá estar inscrito ou
inscrita no evento.
3.1. O resumo deve conter de 200 a 500 palavras, 5 palavras-chave, com título, nome,
endereço e e-mail do autor.
3.2. No corpo do resumo os seguintes elementos devem estar presentes: tema,
problema, tese central, metodologia e desdobramento argumentativo.
3.3. Prazo para a submissão: 04/10/2021 (não será prorrogado)
3.4. Prazo para a divulgação dos resumos aprovados: 06/10/2021
4. Cada participante poderá submeter um resumo e a coautoria está limitada a dois
autores ou autoras.
5. Os resumos, em formato PDF, deverão ser enviados para o seguinte e-mail:
eventos.ppgd@unoesc.edu.br
6. Os melhores resumos de cada GT serão selecionados para publicação em e-book
pela Editora da Unoesc. Autoras e autores serão convidados a converter o resumo em
artigo para esse fim.
7. CERTIFICAÇÃO: Durante a realização do evento, será disponibilizada no chat do
Canal do Youtube do PPGD Unoesc a lista de presença para preenchimento on-line. O
preenchimento é obrigatório para validação da presença em cada bloco.
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