
               

                    
 

 

À Comunidade Acadêmica, 

 

A Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais será sede do “XI Congresso Latino-

americano de Direito Material e Processual do Trabalho”, organizado pelo Programa de Pós-

Graduação em Direito da PUC/MG, em parceria com o Grupo de Pesquisa RED – 

Retrabalhando o Direito, com o Programa de Pós-Graduação da Universidade de Brasília – 

UNB, o grupo de pesquisa Trabalho, Constituição e Cidadania, com o Centro de Ciências 

Jurídicas da Universidade Regional de Bluemanu – FURB e o com o grupo de pesquisa Trabalho 

e Dignidade, Constituição e Transnacionalização. 

O XI Congresso tem como tema central “COVID-19 e o mundo do trabalho: 2020 em 

retrospectiva e perspectivas”, se insere na linha de pesquisa “Trabalho, democracia e 

efetividade” e no Projeto de Pesquisa da linha intitulado “Direito do Trabalho: Materialidade, 

instrumentalidade e efetividade”. 

O evento ocorrerá nos dias 11 e 12 de novembro de 2020 e reunirá acadêmicos, 

advogados especializados, membros do Ministério Público do Trabalho e Magistratura do 

Trabalho. 

O prazo limite para a submissão dos resumos é até o dia 03 de novembro de 2020. 

A participação no Congresso é gratuita, mas, para participar das oficinas de artigos, 

os interessados em submeter o resumo, limitados a dois por autor, no máximo três co-

autores por resumo, deverão promover sua inscrição específica para as oficinas, pelo 

sympla, cujo evento pode ser acessado pelo link https://www.sympla.com.br/oficinas-do-xi-

congresso-latinoamericano-de-direito-material-e-processual-do-trabalho__1006489  

Ou pelo QRCODE: 

 
 



               

                    
 

 

O inscrito terá seu resumo lido pelos coordenadores da oficina e discutido pelos 

participantes das oficinas online. O certificado de apresentação do resumo somente será 

concedido aos autores que participarem integralmente da Live que será realizada pela 

plataforma Streamyard durante as oficinas de artigos, que se realizarão nos dias 11/11 e 

12/11, das 14 às 18 hs, e efetivarem a inscrição. 

As oficinas de artigos terão as seguintes temáticas: 

Dia 11/11, às 14horas: Gênero, etnia e pobreza no trabalho na Era Uber.  

Dia 12/11, às 14 horas: O Futuro do Direito do Trabalho e do Processo do Trabalho. 

 

Os resumos deverão conter a estrutura: 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, resumo em outra língua. Os artigos devem seguir 

as mesmas regras do resumo, com exceção do limite de palavras, limitado a 15 páginas. 

Após o Congresso será necessário o envio dos artigos, com a incorporação das críticas 

e considerações oriundas dos debates realizados nas oficinas de artigos, até 15 de janeiro 

de 2021. Os artigos aprovados e selecionados serão publicados no livro do Congresso pelo 

método double blind review, por pareceristas indicados pelos coordenadores do evento. 

Os resumos, limitados a dois por autor, com no máximo três co-autores por resumo, 

devem ser enviados até a data indicada (03/11/2020), juntamente com o comprovante da 

inscrição feita pelo sympla, para o endereço de e-mail: congressodmpt@gmail.com com o 

“assunto”: “Resumo – XI Congresso Latino-americano de Direito Material e Processual do 

Trabalho”. Após a realização do Congresso, os artigos devem ser enviados até a data indicada 

(15/01/2021) para o mesmo endereço de e-mail com o “assunto”: “Artigo – XI Congresso 

Latino-americano de Direito Material e Processual do Trabalho”. 

Cordialmente, 

Profa. Dra. Maria Cecília Máximo Teodoro 

Prof. Dr. Márcio Túlio Viana 

Profa. Dra. Elsa Cristine Bevian 

Profa. Dra. Gabriela Neves Delgado 



               

                    
 

 

Prof. Dr. Tarcísio Wickert 

 

PROGRAMAÇÃO XI CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE DIREITO MATERIAL E 
PROCESSUAL DO TRABALHO (SUJEITA A ALTERAÇÕES) 

 
Tema Central: “COVID-19 e o mundo do trabalho: 2020 em retrospectiva e perspectivas” 

 
1o dia 

11/11/2020 (manhã) 

1º PAINEL: GÊNERO, ETNIA E POBREZA NO MUNDO DO TRABALHO PANDÊMICO 

09:00 Maria Cecília Máximo Teodoro 
(PUC MINAS) 

Queda livre no trabalho: um controle 
panóptico refinado pela pandemia 

09:20 Leticia Iglesias Merrone (Uruguai) 
 

Los desafíos que enfrentan ante el COVID 
-19 los profesionales de la salud 

09:45 Karla Varas (Chile) Teletrabajo e crisis de cuidado 

10:10 Kamila Naumowicz (Polônia) Technologies and pandemic 
 

10:35 Perguntas dos inscritos 20 minutos 

2º PAINEL: DISCURSOS FORJADOS NA PANDEMIA 

11:00 Tarcísio Wickert (FURB) Discurso negacionista e disputa de 
discursos: ameaças à democracia e as 
condições dignas de trabalho em tempos 
de pandemia 

11:05 Mario Garmendia (Uruguai) 
  

El panorama general de los trabajores en 
Uruguai 

11:30 Márcio Túlio Viana (PUC MINAS) As contradições do Direito 

11:55 Perguntas dos inscritos 30 minutos 

 
Oficinas de artigo (tarde) 

14:00 Gênero, etnia e pobreza no 
trabalho na Era Uber 

Coordenação: Maria Cecília Máximo 
Teodoro e Cláudio Janotti da Rocha 

 



               

                    
 

 

 
 

3º PAINEL: DIREITO DO TRABALHO E SEGURIDADE SOCIAL NO CONTEXTO DA COVID-
19. 

19:00 Cláudio Jannotti da Rocha (UFES) Direito do Trabalho de emergência 

19:15 Gabriela Mendizábal Bermúdez 
(México) 

La seguridad social en el contexto de la 
pandemia 

19:40 Diego Alejandro Sanchez Acero 
(Colômbia) 

La obligación de seguridad frente al estrés 
en el trabajo en tiempos de Covid 

20:05 Perguntas dos inscritos 30 minutos 

 
2o dia 

 
12/11/2020 

1º PAINEL: DESAFIOS À SAÚDE MENTAL E À PROTEÇÃO AO TRABALHO 

09:00 Elsa Cristine Bevian (FURB) A degradação dos direitos em tempos de 
pandemia: riscos e alertas para a saúde 
mental dos trabalhadores  

09:20 Maria Angelles Valle (Argentina) 
 

Los problemas de salud de los 
teletrabajadores 

09:45 Mylai Burgos Matamoros (Cuba) Questões críticas sobre a restrição de 
direitos no Século XXI 

10:10 Perguntas dos inscritos 30 minutos 

2º PAINEL: O QUE SERÁ DO MUNDO DO TRABALHO NO PÓS PANDEMIA? 

10:30 Gabriela Neves Delgado (UNB) Desafios e Perspectivas para a Proteção 
Social Trabalhista no Pós Pandemia 

10:50 José Geraldo de Sousa Júnior 
(UNB) 
 

Exigências Éticas de Reconstrução 
Trabalhista no Pós Pandemia 

11:15 Andrea Franconi (Argentina) Los nuevos tiempos de trabajo en el 
mundo pos pandemia 

11:40 Perguntas dos inscritos 30 minutos 

 
 



               

                    
 

 

 
Oficina de artigo (tarde) 

14:00 O Futuro do Direito do Trabalho e 
do Processo do Trabalho 

Coordenação: Elsa Cristine Bevian e 
Gabriela Neves Delgado 

 
3º PAINEL: O MUNDO DO TRABALHO NA ERA UBER 

19:00 Lorena Vasconcelos Porto (MPT) Desafios e possibilidades de atuação dos 
sindicatos na Era da Uberização 

19:15 Ricardo Campos (Alemanha) 
 

Transformação da esfera pública pelas 
plataformas digitais 

19:40 Óscar Zas (Argentina) La calificación jurídica de los trabajadores 
de plataformas digitales. 

20:05 Perguntas dos inscritos 30 minutos 

 
Inscrições para participação no XI Congresso no Sympla 
 
< https://www.sympla.com.br/xi-congresso-latinoamericano-de-direito-material-e-processual-
do-trabalho---webinario__1009443 > 
 

 
 
Inscrições para submissão de artigos e participação das oficinas no Sympla 
 
<https://www.sympla.com.br/oficinas-do-xi-congresso-latinoamericano-de-direito-material-
e-processual-do-trabalho__1006489 >  

 

 



               

                    
 

 

 


