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A Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo sediará na segunda-feira (11 de março) às 19 horas, aula inaugural do módulo de Direito Individual da 15ª
turma do Curso de Especialização em Direito e Relações do Trabalho.
Com o tema O privilégio da servidão: o novo proletariado de serviços na era digital, a aula será ministrada pelo sociólogo Ricardo Luiz Coltro Antunes e será
voltada também para o público externo. Os interessados deverão fazer sua inscrição gratuitamente no portal www.direitosbc.br até o dia 10 de março. As vagas
são limitadas.
Ricardo Antunes é professor titular de Sociologia no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, publicou recentemente livros em vários países, já
ministrou cursos de pós-graduação e graduação, além de conferências em várias universidades na Europa, na América do Norte e na América do Sul. Coordena
as Coleções Mundo do Trabalho (Boitempo) e Trabalho e Emancipação (Expressão Popular) e suas pesquisas e trabalhos relacionados à sociologia do trabalho,
classe trabalhadora, ação e consciência, sindicalismo e movimento operário renderam-lhe importantes prêmios acadêmicos em vários países.
Coordenado pela professora Eliana Borges Cardoso, o Curso de Especialização em Direito e Relações do Trabalho também está com inscrições abertas até o dia
8 de março. Mais informações podem ser obtidas no portal da instituição de ensino. Se houver interesse, a coordenadora está disponível para entrevistas.
Considerada uma das melhores instituições de ensino superior do País, a Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo está localizada na rua Java, 425 Jardim do Mar - São Bernardo do Campo - Telefone (11) 3927-0222.
É uma autarquia municipal com 54 anos de atividade e referência no ensino jurídico do País com mais de 14 mil profissionais formados e atuantes em diversas
áreas do Direito. Oferece os cursos de graduação e de atualização, além de pós-graduação Lato Sensu. Seus professores e funcionários administrativos são
servidores públicos municipais e ingressam nos quadros respectivos por meio de concursos públicos, ressalvadas as exceções legais. A instituição de ensino não
possui fins lucrativos e a anuidade é cobrada dos alunos.
Compartilhar::

Participe do GRUPO SEGS - PORTAL NACIONAL no FACEBOOK...: https://www.facebook.com/groups/portalnacional/

IMPORTANTE.: Voce pode replicar este artigo. desde que respeite a Autoria integralmente e a Fonte... www.segs.com.br

No Segs, sempre todos tem seu direito de resposta, basta nos contatar que voce sera atendido. - Importante sobre Autoria ou Fonte..: - O Segs atua como intermediario na divulgacao de resumos de noticias (Clipping), atraves de materias, artigos, entrevistas e opinioes. - O conteudo aqui divulgado
de forma gratuita, decorrem de informacoes advindas das fontes mencionadas, jamais cabera a responsabilidade pelo seu conteudo ao Segs, tudo que e divulgado e de exclusiva responsabilidade do autor e ou da fonte redatora. - "Acredito que a palavra existe para ser usada em favor do bem. E a
inteligencia para nos permitir interpretar os fatos, sem paixao". (Autoria de Lucio Araujo da Cunha) - O Segs, jamais assumira responsabilidade pelo teor, exatidao ou veracidade do conteudo do material divulgado. pois trata-se de uma opiniao exclusiva do autor ou fonte mencionada. - Em caso de
controversia, as partes elegem o Foro da Comarca de Santos-SP-Brasil, local oficial da empresa proprietaria do Segs e desde ja renunciam expressamente qualquer outro Foro, por mais privilegiado que seja. O Segs trata-se de uma Ferramenta totalmente automatizada e controlada por IP. - "Leia e
use esta ferramenta, somente se concordar com todos os TERMOS E CONDICOES DE USO".

ADICIONE SEU COMENTÁRIO..::

https://www.segs.com.br/educacao/160114-novo-proletariado-na-era-digital-e-tema-de-aula-aberta-em-curso-de-pos-graduacao

1/4

