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Autarquia Municipal

PROPOSTA DE GRUPO DE ESTUDOS – INICIAÇÃO CIENTÍFIICA - 2017

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Análise dos projetos realizados pelos alunos.

Trabalho e bem estar: neoliberalismo nas relações de trabalho.

A Justiça do Trabalho deve ou não deve existir?

EROTILDE RIBEIRO DOS SANTOS MINHARRO

Conteúdo Programático

Evolução história do direito do trabalho e da seguridade social. 

Evolução histórica da Justiça do Trabalho no Brasil e em outros países do mundo.

Horário Inicial da reunião

Horário final da reunião 11:30

Data para seleção (caso haja grande número de inscritos) 06/04/2017

Breve Ementa sobre o Tema do Grupo

A crise econômica fez brotar nas camadas dominantes a ideia de que é preciso 

desconstruir o direito material do trabalho, reduzir o alcance dos benefícios 

previdenciários e extinguir a Justiça do Trabalho: a quem interessa este estado de 

coisas? Será que este desmantelamento dos direitos sociais traz alguma melhoria na 

vida dos cidadãos? A economia existe para servir ao Homem ou o Homem existe em 

prol da economia? São estas as indagações que procurarão ser solucionadas durante 

as reuniões da iniciação científica.

IMPACTOS DA CRISE ECONÔMICA BRASILEIRA  NO DIREITO MATERIAL E PROCESSUAL DO TRABALHO E NA 

PREVIDÊNCIA SOCIAL.

Dia da semana em que as reuniões ocorrerão sábado

09:00

Horário da Seleção (caso haja grande número de inscritos) 18:00

A crise econômica gerou a crise política ou a crise política gerou a crise econômica?

Análise de projetos de lei que visam à flexibilização dos direitos trabalhistas.

Análise de projetos de lei que visam à reforma da previdência social no Brasil.

O déficit da previdência é real ou fabricado?

Direitos sociais: para quê e para quem?

Crise e trabalho infantil.

Crise e o retorno de idosos ao  trabalho.

Grupo destinado aos alunos das séries

1ª série 2ª série 3ª série 4ª série

Informar o critério de seleção

Entrevista

Avaliação escrita

Outro (especificar ao lado)

5ª série


