Estimados colegas, a Universidade Federal da Bahia – Brasil será sede do “X CONGRESSO
LATINO-AMERICANO DE DIREITO MATERIAL E PROCESSUAL DO TRABALHO”,
organizado pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da PUC/MG.
O evento ocorrerá nos dias 07 e 08 de novembro de 2019 e reunirá acadêmicos, advogados
especializados, membros do Ministério Público do Trabalho e Magistratura do Trabalho, tendo como eixo
central de discussão “As Reformas Laborais e o Futuro do Direito do Trabalho”. No âmbito do
Congresso, os participantes poderão apresentar artigos científicos sobre o tema do evento.
Os artigos serão apresentados em uma sessão especial destinada para esse fim e posteriormente serão
selecionados para publicação, desde que atendam as seguintes especificações:

Extensão mínima de 10 (dez) e máxima de 20 (vinte) páginas, inclusas as referências e notas de
rodapé e deverá conter introdução, desenvolvimento e conclusão. Os artigos poderão ser escritos em
português ou espanhol, em dupla ou individualmente e devem ser inéditos.

Estrutura: o artigo deve conter: título em caixa alta, tamanho 12, negrito, centralizado; resumo
contendo até 400 palavras, palavras-chaves (no mínimo três e no máximo cinco), separadas por ponto final,
abstract e keywords no mesmo formato em inglês ou espanhol.

1. Formatação:
1.1 Margens superiores e à esquerda em 3 cm e inferiores e à direita em 2 cm; 1.2 Fonte Times New
Roman; 1.3 Espaçamento entre linhas de 1,5cm; 1.4 Espaçamento “antes” e “depois” em zero. 1.5
Parágrafos com recuo de 1,5cm e sem espaçamento entre eles; 1.6 Títulos e subtítulos das seções numerados
em algarismo arábico, somente com um espaço entre o número e o título ou subtítulo; em tamanho 12; 1.7
Títulos em caixa alta e negrito;
subtítulos primários em negrito e somente com a primeira letra em caixa alta; subtítulo secundário em
negrito e itálico, somente com a primeira letra em caixa alta. 1.8 Não deve haver quebra de página entre
títulos e subtítulos;
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2. Citações
2.1 Deve-se utilizar o sistema autor-data sempre em que houver citações.

3. Nota de Rodapé:
3.1 Fonte do texto; tamanho 10, espaçamento entre linhas simples, alinhamento justificado.

4. As demais regras de metodologia e normatização a serem seguidas, inclusive no que tange às
normas de citação e referências, são aquelas definidas pela Biblioteca da Pontifícia Universidade Católica de
Minas Gerais, disponíveis em: http://www.pucminas.br/documentos/normalizacao_artigos.pdf.

O prazo para a submissão de artigos é até o dia 10 de outubro de 2019, data limite para o
recebimento.

Após o Congresso será concedido prazo para envio dos artigos com a incorporação das críticas e
considerações oriundas dos debates posteriores às apresentações. As datas de apresentação dos artigos no
congresso serão dias 07/11/2019 e 08/11/2019 no período da tarde, conforme grupos temáticos.

Os trabalhos devem ser enviados até a data indicada (10/10/2019) para o endereço de e-mail:
congressodmpt@gmail.com com o “assunto”: “Artigo – X Congresso Latino-americano de Direito Material
e Processual do Trabalho”.

Cordialmente,
Profa. Dra. Maria Cecília Máximo Teodoro
Prof. Dr. Murilo Carvalho Sampaio de Oliveira
Prof. Juan Pablo Mugnolo
Mestranda Karin Bhering Andrade
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