
 
V CONGRESSO INTERNACIONAL DE ESTUDOS JURÍDICOS: 

O trabalho decente e a efetividade dos direitos humanos 
26 e 27 de abril de 2018. 

 
PROGRAMAÇÃO 
 
Quinta-feira, 26 de abril de 2018 
 
17h – Credenciamento 
19h – Solenidade de Abertura 
 
Conferências: 
 
Orides Mezzaroba (CONPEDI) – Repensando os fundamentos do conhecimento: desafios para 

articulação entre ensino, pesquisa e extensão. 

Francesc Pérez Amorós (UAB-ESPANHA) – Trabalho Decente e empresas transnacionais: direitos 

humanos e direitos laborais. 

Martha Monsalve Cuellar (ILTRAS/ILERA-COLOMBIA) - As novas tecnologias e a construção de um 

novo Direito do Trabalho. 

 
21h 
Painel: O mundo do trabalho na sociedade da informação. 
 
Presidente de Mesa: 
 

Jorge Cavalcanti Boucinhas Filho (FGV-SP) – O trabalho nas plataformas digitais. 

Maria Rosaria Barbato (UFMG) – O impacto da robótica no mercado de trabalho. 

Juan Carlo Vezzulla (Instituto de Mediação e Arbitragem de Portugal - IMAP) – Mediação no 

âmbito das empresas e seus reflexos nos direitos humanos dos trabalhadores 

José Lima Santana (UFS) - A proteção jurídica dos servidores celetistas. 

 
 
Sexta-feira, 27 de abril de 2018 
 
17h 
Painel: Os reflexos das reformas trabalhistas nas relações sociais. 
 

Domingos Sávio Zainaghi (UNIFIEO/SP) - Principais questões da contratação de terceiros e 

temporários. 

Clara Angélica Dias Gonçalves (UFS) -  O empregador e sua responsabilidade na sociedade de risco. 

Pedro Durão (UFS) – Relação de emprego: (Im)posições abusivas do empregador. 

Luciana Aboim Machado Gonçalves da Silva (UFS) – A reforma trabalhista e seus reflexos no direito 

social do trabalhador ao salário justo. 

Lucas Gonçalves da Silva - Privacidade do trabalhador na sociedade da informação. 

 
19h 
Painel: A busca da máxima efetividade dos direitos humanos dos trabalhadores 
 

Zelia Luiza Pierdoná (MACKENZIE) - Reforma da previdência: redução ou garantia de direitos? 

Emerson Albuquerque Resende (MPT) – Direito ao trabalho da pessoa com deficiência: caminhos 

para eficácia social. 

Vilma Leite Machado Amorim (MPT) – A reforma trabalhista e sua compatibilidade com as normas 

internacionais do trabalho. 

Karyna Batista Sposato (UFS) – Desafios para erradicação do trabalho infantil. 

 
21h - CONFERÊNCIA DE ENCERRAMENTO: 
 
José Claudio Monteiro de Brito Filho (UFPA) – O trabalho decente e o futuro do trabalho. 


