IV CONGRESSO INTERNACIONAL DE ESTUDOS JURÍDICOS
E
I SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE PESQUISA EM DIREITO
Trabalho, Tecnologias, Multinacionais e Migrações – “TTMMs”
Desafios contemporâneos dos direitos humanos na ordem democrática global
-Local de Realização: Faculdade de Direito da UFMG
Endereço: Av. João Pinheiro, 100 – Belo
Horizonte/MG 17 a 20 de Abril de 2018
PROGRAMAÇÃO
PRELIMINAR –
Terça-feira - 17 de abril de 2018
Credenciamento de participantes
15:30
18:00 – 21:30

Sessão oficial de Abertura
‘Horizontes do Trabalho, Tecnologias, Multinacionais e
Migrações no Direito: Olhares interdisciplinares e a
expansão dos direitos humanos’

Fac. Direito
da UFMG

Conferência Inaugural

Quarta-feira, 18 de abril de 2018

08:30 –
10:00

10:30– 12:30

Almoço

Sistemas de proteção dos direitos humanos na
ordem global: novas tendências e jurisprudência
sobre democracia, trabalho e direitos sociais no
novo milênio
As interfaces entre Direito Internacional, Teoria
Crítica, Governança Global e Empresas
Transnacionais

Local:

Fac. Direito
da UFMG

14:00 – 16:30

Grupos de Trabalho (1a Rodada)

Fac. Direito
da UFMG

Intervalo

17:00 – 19:00

Responsabilidade social empresarial e
sustentabilidade: eficácia dos direitos
fundamentais nas relações sociais e empresariais
na contemporaneidade

Fac. Direito
da UFMG

19:30 – 21:00
Mundialização e Transnacionalização no Direito:
tratados, acordos comerciais e de investimentos e
reflexos no mundo do trabalho
Quinta-feira, 19 de abril de 2018

08:30 – 10:00

Desenvolvimento econômico global entre as crises:
novas expressões das desigualdades, vulnerabilidades
e precariedade

10:30– 12:30

Meio Ambiente do Trabalho como objeto de pesquisa
e prática jurídica transnacional

Local:

Fac. Direito
da UFMG

Almoço

14:00 – 16:30

Intervalo

Grupos de Trabalho (21a Rodada)

Fac. Direito
da UFMG

17:00 – 19:00

19:30 – 21:00

As novas expressões do ‘Gig Economy’, plataformas
de intermediação e ‘crowdworkers’:
criticidades e desafios nas novas tecnologias

Repercussões da Gig Economy na esfera coletiva:
novas antissindicalidades e novas formas de
organização dos trabalhadores e do conflito

Sexta-feira 20 de abril de 2018

08:30 – 10:00

Migrações e combate à corrupção empresarial
transnacional: perspectivas do direito
internacional, trabalho e multinacionais

10:30– 12:30

O trabalhador migrante: entre o sistema
transnacional global e as amarras da normativa das
migrações e das normas trabalhistas

Almoço

14:00 – 16:30

Intervalo

Fac. Direito
da UFMG

Local:

Fac. Direito
da UFMG

House of Food
Reuniões Especializadas Temáticas (RETs) e
estratégias de investigação colaborativa entre
Grupos de Pesquisa CNPq
RENAPEDTS, Grupo Trabalho e Resistência, Grupo Críticos
Direito Internacional; GDIP Direito Internacional Privado;
Fórum Brasileiro de Propriedade Intelectual, Inovação, Rede
Latinoamericana de Justiça de Transição; Projeto Práticas
Inclusivas e Papeis do Direito e Regulação na Europa e
América Latina (Academia Britânica) e outros

Fac. Direito
da UFMG

17:00 – 19:00
19:30 – 21:00

A desestruturação e a desregulamentação do
mercado de trabalho nas perspectivas brasileira e
comparada: instrumentos normativos
internacionais e do direito comparado para
releituras conflituais

Fac. Direito
da UFMG

Conferencia de encerramento: Retrabalhando a resistência
na pelo ‘ethos’ dos direitos humanos e democracia caminhos possíveis e reconfigurações institucionais

GRUPOS DE TRABALHO PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS
GT 1 –Direito do Trabalho, Sindicatos e Democracia na crise do Estado de Bem-Estar Social
GT 2 –Empresas transnacionais, responsabilidade social corporativa: perspectivas do direito
constitucional e internacional
GT 3 – Migrações, direitos humanos e agendas da teoria crítica e jusfilosófica no Direito e
Direito Internacional
GT 4 – Direitos humanos do trabalhador: perspectivas críticas constitucionais, da OIT e
organizações não governamentais
GT 5 – Constitucionalização do Direito, Justiça de Transição e expansão dos sistemas de
proteção nas ordens doméstica e global
GT 6 - Tecnologias, direito do trabalho individual e coletivo e direito da internet: Gig Economy,
Industria 4.0 e funções regulatórias do Direito
GT 7 - Jurisdição, acesso à justiça, cooperação jurídica internacional, conflitos da internet e
novas tecnologias
GT 8 – Sistemas de proteção dos direitos humanos na ordem global e suas interfaces com
trabalho, empresas e migrações
GT 9 – Movimentos sociais e cidadania nas sociedades complexas: participação e
responsividade das políticas públicas nos contextos local e global
GT 10 – Direito do Trabalho e Teoria Social Crítica: aportes metodológicos e construção de
narrativas
GT 11- Direito comparado, direito internacional privado e estudos culturais na ordem global
contemporânea
GT 12- Novas migrações e perfis de migrantes: ofensivas de políticas públicas entre direito
constitucional e internacional;
GT 13- Novas Tecnologias, melhores práticas e aportes à eficiência das Políticas Públicas de
Proteção de Direitos
GT 14- Trabalho, Tecnologia, Multinacionais, migrações: entre as leituras marxistas e a crítica
ao Direito
GT 15- Ética da Hospitalidade, Migrações e o Estrangeiro: leituras históricas, jusfilosóficas e
internacionalistas
GT 16- Práticas Inclusivas, Direito e Regulação na Europa e América Latina: as interfaces do
debate sobre inclusão e direitos humanos
GT 17- Gênero, raça, sexualidade, LGBTs e vulnerabilidades: reconfigurações no universo do
trabalho, das tecnologias, das multinacionais e das migrações
GT 18- Trabalho escravo, tráfico de pessoas e novas formas de exploração da pessoa humana
no debate entre Estado e Mundialização
GT 19- Direitos humanos e meio ambiente: prevenção e repressão de condutas de violação por
empresas transnacionais, aspectos jurisdicionais e perfis das responsabilidades
GT 20 – Capitalismo global e empresas transnacionais. Perspectiva regulatória do direito do
trabalho e estratégias de fortalecimento da ação sindical.

GT 21 – Trabalho, Tecnologia, Multinacionais, Migrações: interseções entre Direito, Arte e
Literatura
GT 22 (especial) – Velhas e novas migrações italianas no Brasil e em Minas Gerais. História,
memórias, direitos, anarquismo, tradições, cotidiano, visibilidades e invisibilidades,
influencia, impactos, adaptações, trabalho, perfis, demografia, interseções, estatísticas,
desenvolvimento, inovação.

