Colóquio Internacional: “Direitos Humanos e Direito do Trabalho: o
diálogo necessário”
I - Justificativa
A globalização reflexe profundamente na relação entre capital e trabalho
e exige uma releitura do Direito do Trabalho, que o faça dialogar com o Direito
Internacional dos Direitos Humanos, na perspectiva, inclusive, da proteção
multinível dos direitos humanos inerentes ao trabalho humano.
Daí a proposta de realização do Colóquio Internacional para refletir sobre
estas questões, que é apresentada pelo Prof. Dr. Cleber Lúcio de Almeida, como
professor do Programa de Pós-Graduação da PUC Minas e coordenador do
Grupo de Pesquisa Capitalismo e Proteção Social na Perspectiva dos Direitos
Humanos e Fundamentais do Trabalho e da Seguridade Social.
A proposta é também apresentada em nome do citado Grupo, vez que o
tema do Colóquio envolve exatamente o seu objeto de pesquisa e os seus
membros são, em sua maioria, professores, mestrandos e doutorandos da PUCMinas.
Para a realização do Colóquio, foram realizados contatos com
representantes da Organização Internacional do Trabalho (OIT), da Organização
dos Estados Americanos (OEA), do Parlamento do Mercosul (PARLASUR) e
com professores de universidades estrangeiras, visando trazer à luz uma
multiplicidade de lentes sobre as quais as questões que justificam a realização
do Congresso podem ser visualizadas.

II - Objetivo Geral
Proporcionar a reflexão acerca da relação entre o Direito do Trabalho e o
Direito Internacional dos Direitos Humanos.
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II - 1 Objetivos específicos
a. Contribuir com a construção do pensamento crítico e inovador no
âmbito do Direito do Trabalho e do Direito Internacional dos Direitos Humanos.
b. Pensar o Direito e sua aplicação de forma interdisciplinar,
pluridisciplinar, plurimultidisciplinar e interdependente.
c. Refletir sobre a importância do diálogo entre Direito do Trabalho Direito
Internacional dos Direitos Humanos para a pesquisa acadêmica e, em especial,
para a construção de respostas às agressões à dignidade humana, cidadania e
democracia, na perspectiva da proteção multinível dos direitos humanos.

III - Público alvo do Colóquio
O público primário alvo do colóquio consiste em docentes e discentes da
PUC Minas, notadamente do seu Programa de Pós-graduação em Direito, bem
como docentes e discentes de outras instituições de ensino superior.
IV – Forma de realização do Colóquio:
Devido à pandemia da Covid-19 e a migração temporária das atividades
para regime remoto, as atividades serão realizadas por meio on line, a partir da
plataforma zoom, com transmissão ao vivo pelo canal do PPGD PUC Minas no
Youtube, para o alcance de toda a comunidade acadêmica e jurídica, nacional e
estrangeira.
Será exigida inscrição prévia para emissão de certificados, com o mínimo
de presença de 75% de presença. A lista final de inscritos participantes aptos à
obtenção do certificado será encaminhada ao PPGD PUC Minas que fará a
devida avaliação e posterior emissão do certificado em formato digital.

V - Programação
O Colóquio será composto por três mesas de exposição, a serem
realizadas no dia 24 de setembro de 2020 (quinta-feira), de 09h às 11h30min e
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de 14h às 16h30min e dia 25 de setembro de 2020 (sexta-feira), de 09h às
11h30min.
De cada mesa, participarão três palestrantes, dispondo cada um de 30
minutos para a sua exposição, um debatedor, que dispõe de 5 minutos após a
fala de cada um dos expositores para as suas considerações, totalizando 15
minutos, podendo o debatedor, se assim preferir, se manifestar, por 15 minutos,
ao final das exposições, e um mediador, cabendo a este a direção dos
trabalhados.
Os participantes poderão apresentar perguntas, por meio de canal a ser
disponibilizado durante cada uma das mesas, que serão submetidas aos
palestrantes pelo mediador da mesa, nos minutos finais de cada mesa.

Os trabalhos serão assim divididos:

Data: dia 24.09.2020
Mesa 1 – Início: 9h
Abertura solene - Coordenador do PPGD PUC Minas
Prof. Dr. Marciano Seabra de Godoi (PUC Minas)
A Organização Internacional do Trabalho (OIT) e os direitos humanos
inerentes ao trabalho humano. Constitucionalismo latino americano e
direitos humanos
Mediador: Prof. Dr. Cleber Lúcio de Almeida – PPGD PUC Minas
Debatedora: Profª. Dra. Elizabeth Echeverria
Palestras
•

Profª. Dra. Amanda Meija Cañadas
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•

Prof. Dr. José Luiz Quadros de Magalhães

•

Prof. Dr. Raffaele de Giorgi

Data: 24.09.2020
Mesa 2 – Início: 14h
A proteção e a promoção dos Direitos Humanos no contexto das relações
trabalhistas no âmbito do Mercosul e do Sistema Interamericano de
Direitos Humanos.
Mediador: Prof. Dr. Dimas Antônio de Souza – (PUC Minas)
Debatedor: Prof. Dr. Mario Lúcio Quintão Soares (PPGD PUC Minas)
Palestras:
•

Prof. Dr. João Guilherme Casagrande Martinelli Lima Granja Xavier da
Silva

•

Prof. Atahualpa Fidel Perez Blanchet Coelho

•

Prof. Dr. Siddjarta Legale

Data: 25.09.2020
Mesa 3 – Início: 09h
A proteção e promoção dos direitos humanos trabalhistas na União
Europeia e perante a Organização Internacional do Trabalho. Dimensão
econômica, social e política dos direitos inerentes ao trabalho humano.
Mediador: Prof. Dr. Cleber Lúcio de Almeida (PPGD PUC Minas)
Debatedora: Profª. Dra. Marilene Gomes Durães (PUC Betim)
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Palestras:
•

Prof. Dr. João Leal Amado

•

Prof. Dr. Sandro Lunard Nicoladeli

•

Prof. Dr. Márcio Túlio Viana

•

Encerramento – Prof. Dr. Cleber

VI - Das Considerações Finais
Esclarecimentos acerca deste documento podem ser obtidos por meio do
endereço eletrônico < coloquiointernacionaldt2020@gmail.com>.
Proponente: Prof. Dr. Cleber Lucio de Almeida
Colaboradores: Mestrando João Alves de Souza Junior (Mestrando PPGD);
Mestranda Kelen Cristina Rolim (Mestranda PPGD).
Promoção: Programa de Pós Graduação em Direito da Pontifícia Universidade
Católica de Minas Gerais, Brasil e Grupo de Pesquisa e Extensão Capitalismo e
Proteção Social na Perspectiva dos Direitos Humanos e Fundamentais do
Trabalho e da Seguridade Social, da Pontifícia Universidade Católica de Minas
Gerais.
Contatos:
Mestranda Kelen Rolim - 55 31 9 9993 2338
E-mail: coloquiointernacionaldt2020@gmail.com
Mestrando João A. Souza Junior - 55 31 9 9913 1311
E-mail: coloquiointernacionaldt2020@gmail.com
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