GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISA “TRABALHO, DIREITO E JUSTIÇA”
Coordenação: Profa. Dra. Karen Artur
Apresentação
Neste semestre, o principal objetivo é fazer uma oficina de discussão de livros recentes na área
do direito do trabalho, que serão gentilmente doados pelos autores à faculdade, além de nos
atualizarmos em debates interdisciplinares e institucionais que interessam à área.
Inscrições: 8 a 15 de agosto de 2019.
Reuniões: Quartas-feiras, DAS 14:00 ÀS 17 HS, SALA 8, além de outras atividades extras
previamente comunicadas.
Público: alunos da UFJF e comunidade graduanda ou graduada interessada.
Número de vagas: 15
Primeira reunião: 28 DE AGOSTO DE 2019
Certificados: emitidos para quem cumprir a carga horária mínima de 30 horas divididas em
leituras obrigatórias previamente enviadas aos e-mails da inscrição, reuniões do grupo,
participação em eventos e envio de relatório.
Atividades agendadas (sujeitas à alteração)
28 de agosto de 2019 – A racionalidade neoliberal
02 de setembro (segunda) – Palestra no evento Chá das Cinco e Meia, no ICH, com Thomas
Coutrot, responsável por pesquisas sobre condição de trabalho e vida na França, autor de livros
sobre trabalho e democracia. Antes de seguir para o Encontro da Associação Brasileira de
Estudos do Trabalho, o autor visitará a UFJF.
11 de setembro de 2019- Revisitando conceitos da relação de emprego
25 de setembro de 2019-Redes sindicais
09 de outubro de 2019- Direitos das mulheres no trabalho
23 de outubro de 2019 – O espaço normativo da OIT
06 de novembro -a definir
20 de novembro – entrega de relatórios
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