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CHAMADA PARA APRESENTAÇÃO DE RESUMOS PARA OS 

EVENTOS: 1º FÓRUM REGIONAL “DILEMAS DO TRABALHO 

CONTEMPORÂNEO” E “DIALÓGOS SOBRE O TRABALHO 

CONTEMPORÂNEO” 
 

 

A Clínica de Enfrentamento ao Trabalho Escravo – CETE, torna público e convoca a 

todos os professores, pesquisadores, estudantes e profissionais da área do Direito do 

Trabalho e Direitos Humanos para participar do processo seletivo de RESUMOS e 

ARTIGOS para serem apresentados no evento Diálogos Sobre O Trabalho 

Contemporâneo que está vinculado ao 1º Fórum Regional “Dilemas do Trabalho 

Contemporâneo” a ser realizado em Uberlândia, Minas Gerais, no dia 06 de dezembro 

de 2017, sob os auspícios da Clínica de Enfrentamento ao Trabalho Escravo 

(CETE/UFU) e do Escritório de Assessoria Jurídica Popular (ESAJUP/UFU). 

 

Os resumos devem ser enviados a partir do dia 25 de outubro de 2017 até o dia 27 de 
novembro de 2017. 

 
1. Sobre o FÓRUM REGIONAL “DILEMAS DO TRABALHO 

CONTEMPORÂNEO”: 

O 1º FÓRUM REGIONAL “DILEMAS DO TRABALHO CONTEMPORÂNEO” será 
realizado pela primeira vez e, como evento, visa trazer professores, juízes do trabalho, 

auditores fiscais do MTE, Procuradores do Trabalho, pesquisadores e jovens estudantes, 

para a discussão de temas tão atuais e importantes no cenário social, político e 

econômico brasileiro, com impactos na formação doutrinária nacional. 

 

2. Sobre o DIÁLOGOS SOBRE O TRABALHO CONTEMPORÂNEO: 

O evento está vinculado ao 1º Fórum Regional “Dilemas do Trabalho Contemporâneo”, 

mas se faz de forma separada ao anterior, uma vez que visa a apresentação e a 

publicação de artigos relacionados aos temas em discussão no Fórum. 

 

3. Tema central: 

A temática central do evento permeará os Dilemas do Trabalho Contemporâneo, em 

interdisciplinaridade com trabalho escravo contemporâneo, tráfico de pessoas, 

refugiados, organismos internacionais, controle de convencionalidade e de 

normatividade, reforma trabalhista, direito do trabalho, direitos humanos, direito 

internacional e fiscalização e resgate, dentre outros. 

 

3. Perspectiva: 

A perspectiva que se espera encontrar nos artigos é de um tratamento ou interpretação 

normativa a partir da visão do direito do trabalho. O caráter de transdisciplinaridade é 

do Direito do Trabalho em permanente diálogo com outros ramos do direito. 

 
4. Sobre o tema 

O artigo deve abordar algum aspecto relativo ao Direito do Trabalho com outros ramos 

do direito, bem como aspectos de sua efetividade, como resultado de uma troca 

conceitual e axiológica normativa. O autor deve encontrar elementos que permitem 
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encontro conceitual entre o Direito do Trabalho e outros ramos do direito, 

demonstrando a incidência transnormativa sobre as fontes de interpretação, aplicação e 

efetividade. 

 

5. O que se espera do artigo e critérios de classificação: 
Espera-se que o artigo seja reflexivo, não descritivo ou monográfico, e que traga alguma 

contribuição nova ou aponte algum desafio, desafiando o diálogo do Direito do 

Trabalho com outros ramos do direito. Quanto a bibliografia seletiva se espera que o 

autor ultrapasse a obviedade de manuais ou cursos e quando citados, devem refletir 

qualidade reflexiva do autor da obra. 

 
6. Prazos do processo seletivo: 

6.1. O autor deve enviar, a partir do dia 25 de outubro de 2017 até o dia 27 de 

novembro de 2017, para o e-mail: clinicatrabalhoescravoufu@gmail.com, com a 

proposta de seu artigo, onde constem: 1) título; 2) explicação em dois parágrafos; 3) 

bibliografia seletiva que será usada sobre o tema; 4) palavras-chave do artigo e linha 

de pesquisa em que está inserido; 5) identificação do autor com informações 

relevantes de no máximo 1 linha (Título: Graduando, Graduado, Mestre, Doutor e 

instituição em que leciona ou representa) e 6) link do Lattes. 

 

6.2. Os trabalhos selecionados para exposição serão confirmados no dia 01 de dezembro 

de 2017, isso só garante a exposição no evento e a confirmação de sua inclusão na 

programação. O autor terá então até o dia 26 de janeiro de 2018 para enviar o artigo 

definitivo, caso queira submetê-lo a avaliação para publicação, neste caso, todo o texto, 

com articulação intelectiva, citações bibliográficas, construção lógica, coerência, com 

resumo e abstract em inglês e normas técnicas procedimentais. 

Nesta fase, os artigos passarão por processo de dupla avaliação cega, formada por 

comissão científica composta por professores de Direito do Trabalho de diferentes 

Universidades. 

 
Após aprovação, os melhores artigos serão selecionados e publicados na obra coletiva 

do Fórum Regional e o autor receberá confirmação da inclusão, inclusive com detalhes 

bibliográficos sobre a obra. 

 
O título do trabalho não poderá ser alterado, salvo por recomendação dos avaliadores. 

 
7. Normas técnicas para envio de Trabalhos: 

Regras gerais: 

Os trabalhos devem ser inéditos. Deverão ser seguidas as normas da ABNT, tamanho 

A-4, margens de 3cm, fonte Times New Roman, tamanho 12, espaço 1,5 entre linhas, 

incluindo bibliografia. Transcrições com mais de três linhas devem ser recuadas em 2,5 

cm da margem esquerda, com fonte 10. As notas de rodapé devem ter espaçamento 

simples entre linhas e fonte: Times New Roman, tamanho 10. Recomenda-se não 

numerar as páginas. Os artigos deverão ser enviados em programa WORD para 

Windows, com terminação “.doc” ou “.docx”. Não serão aceitos artigos enviados em 

outros formatos. 

 

Especificidade para o envio do artigo completo: 
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Além das regras especificadas acima: 

 
O artigo não pode ultrapassar 20 páginas com bibliografia. Não serão aceitos artigos 

com menos de 15 páginas com bibliografia. Devendo constar obrigatoriamente: a) título, 

b) identificação do autor (enviar, via plataforma Lattes, em arquivo separado, no ato da 

submissão do artigo); c) resumo; d) abstract em inglês; e) desenvolvimento de tópicos; 

f) conclusão e g) referências bibliográficas. 

 
8. Critérios para a Avaliação dos artigos: 

 

O Comitê Científico avaliará os trabalhos segundo os seguintes critérios: vinculação à 

linha temática escolhida; profundidade da pesquisa; rigor de análise; clareza de 

exposição; respeito às regras e normalização; respeito às regras constantes deste 

documento; fontes bibliográficas consultadas e capacidade de aprofundamento da 

pesquisa. 

 
8.b. Seleção dos artigos 

O Comitê Científico avaliará os trabalhos a partir da dupla avaliação cega. 

 
A comissão encaminhará parecer de aprovação, com ou sem modificações, ou 

reprovação. Os artigos em que forem identificados plágios serão automaticamente 

excluídos da programação. 

 
Recomenda-se fortemente aos interessados e autores a leitura da obra “Plágio 

Acadêmico”, de autoria dos professores Marcus Wachowicz e José Augusto Fontoura 

Costa, disponibilizada gratuitamente no site www.gedai.com.br. 

 

9. Procedimento de envio: 

Quando do envio do resumo, o autor deve obrigatoriamente ter realizado a inscrição no 

evento. 

 
Os RESUMOS deverão ser enviados por e-mail para: 

clinicatrabalhoescravoufu@gmail.com 

 
No prazo de 5 dias, caso o autor não receba confirmação da secretaria, de que recebeu 

seu artigo, favor entrar em contato outra vez com a coordenação. 

 
10. Valor da inscrição do artigo e valores de inscrição para participação: 

As inscrições serão gratuitas. 

 
Os autores podem submeter até dois artigos individuais ou em coautoria. 

mailto:clinicatrabalhoescravoufu@gmail.com
http://www.gedai.com.br/sites/default/files/publicacoes/plagio_academico_ebook.pdf
http://www.gedai.com.br/sites/default/files/publicacoes/plagio_academico_ebook.pdf
http://www.gedai.com.br/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5p1tpaqFVMI9E46NX1SYEwt79F_w385FIYGNrIwtIQ1pc_g/viewform
mailto:clinicatrabalhoescravoufu@gmail.com
mailto:clinicatrabalhoescravoufu@gmail.com


Clínica de Enfrentamento ao Trabalho Escravo Escritório 

de Assessoria Jurídica Popular - UFU 

Telefone: (34) 9867-2025 / Email: clinicatrabalhoescravoufu@gmail.com 

 

ANEXO 1 

LINHAS DE PESQUISA 

 

LINHA DE PESQUISA 1. DIREITO DO TRABALHO E O TRABALHO EM 

CONDIÇÕES ANÁLOGAS A DE ESCRAVO 

 

LINHA DE PESQUISA 2. DIREITO DO TRABALHO E DIREITO 

INTERNACIONAL PRIVADO 

 
LINHA   DE PESQUISA   3. DIREITO INTERNACIONAL   DOS DIREITOS 

HUMANOS 

 
LINHA DE PESQUISA 4. ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS 

LINHA DE PESQUISA 5. DIREITO E TRANSNORMATIVIDADE 

LINHA DE PESQUISA 6. MIGRAÇÕES E DIREITO DOS REFUGIADOS 

LINHA DE PESQUISA 7. TRIBUNAIS INTERNACIONAIS: JURISDIÇÃO E 

COMPÊTENCIA 

 
LINHA DE PESQUISA 8. TRÁFICO DE PESSOAS 

mailto:clinicatrabalhoescravoufu@gmail.com

