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VI CONGRESO INTERNACIONAL DEL CENTRO UNIVERSITARIO FIEO 

AGENDA 2030: DERECHOS FUNDAMENTALES - DESARROLLO SOSTENIBLE, TRABAJO DECENTE, 
PROTECCIÓN SOCIAL, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS 

 

DE 09 A 12/11/2021 – TELEPRESENCIAL (Canal Youtube) 

DIA 09/11    |  19h – 21h 
Acceso a tutela judicial efectiva laboral. Prof. Dr. César Arese (Universidad Nacional de Córdoba, 
Argentina)  

DIA 10/11    |  09h – 12h 
Apresentação de trabalhos (GT I e GT II) 

19h – 21h 
Direitos da personalidade do trabalhador e trabalho decente. Prof. Dr. Rodrigo Goldschmidt 
(Universidade do Extremo Sul Catarinense, Brasil) 

DIA 11/11    |  09h – 12h 
Apresentação de trabalhos (GT III e GT IV) 

19h – 21h 
Precariedade laboral no Brasil. Prof. Dr. Cleber Lúcio de Almeida (Pontifícia Universidade 
Católica de Minas Gerais, Brasil)  

DIA 12/11    |  09h – 12h 
História do direito do trabalho e seu futuro: perspectiva internacional. Profa. Dra. Teresa Coelho 
Moreira (Universidade do Minho, Portugal)  

13h – 16h 
¿Podemos predecir el sentido que emprenderá el Derecho del Trabajo después de la pandemia? 
Reflexiones desde Europa y España. Prof. Dr. Antonio Baylos Grau (Universidad de Castilla-La 
Mancha, Espanha)  
El Derecho del Trabajo ante la reestructuración económico-empresarial digital. Prof. Dr. 
Francisco Trillo Párraga (Universidad de Castilla-La Mancha, Espanha)  

 

Grupos Temáticos (GT) para a Apresentação de Trabalhos 

GT I. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, TRABALHO DECENTE, VIDA SAUDÁVEL E BEM-ESTAR 

GT II. IGUALDADE DE GÊNERO, EDUCAÇÃO E IGUALDADE DE ACESSO 

GT III. PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES E POLÍTICAS PÚBLICAS 

GT IV. DIREITOS FUNDAMENTAIS: DIMENSÃO MATERIAL E EFETIVAÇÃO 

O evento será realizado totalmente na modalidade virtual, com seis conferencistas e mesas de debate e 
com dois dias destinados à apresentação de trabalhos acadêmicos, que serão objeto de publicação nos 
anais do evento, para o que se faculta a submissão de resumos e artigos científicos nas quatro áreas 
temáticas do evento – (GT I) Desenvolvimento sustentável, trabalho decente, vida saudável e bem-estar, 
(GT II) Igualdade de gênero, educação e igualdade de acesso, (GT III) Proteção social, justiça e 
instituições eficazes e políticas públicas, e (GT IV) Direitos fundamentais: dimensão material e 
efetivação. 

 

 

 



EDITAL 

VI CONGRESSO INTERNACIONAL DO CENTRO UNIVERSITÁRIO FIEO 

AGENDA 2030; DIREITOS FUNDAMENTAIS - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, TRABALHO DECENTE, 
PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES 

A Comissão Organizadora do VI Congresso Internacional do Centro Universitário FIEO - Agenda 2030: direitos fundamentais - 
desenvolvimento sustentável, trabalho decente, proteção social, justiça e instituições eficazes torna público que estão abertas as 
inscrições para a participação no evento na modalidade ouvinte e para a submissão de trabalhos nas modalidades resumo e 
artigo científico. 

As inscrições e as submissões de resumos e artigos científicos poderão ser realizadas no período de 25 de outubro a 05 de 
novembro de 2021, por meio de e-mail enviado aos seguintes endereços eletrônicos: edlaine@unifieo.br e 01226@unifieo.br. 

Para a submissão de resumo e/ou artigo científico, ao menos um dos autores do trabalho deverá estar inscrito no evento. 

Cada inscrito poderá propor até 3 trabalhos como autor/coautor, admitindo-se um máximo de 3 coautores por trabalho. 

Poderão submeter artigos os autores/coautores que possuam título de Graduado, Especialista, Mestre ou Doutor, ou que 
estejam cursando mestrado ou doutorado. Estudantes de graduação poderão ser adicionados como coautores, desde que ao 
menos um dos autores/coautores do trabalho tenha a titulação de Especialista, Mestre ou Doutor, ou esteja cursando 
mestrado ou doutorado.  

Os trabalhos submetidos serão avaliados pela comissão científica de sua respectiva área temática e, com base no parecer 
dos(as) avaliadores(as), serão selecionados para publicação, sendo que somente serão publicados aqueles trabalhos que 
forem apresentados, de forma telepresencial, por ao menos um dos autores/coautores nas sessões destinadas à apresentação 
de trabalhos durante o evento, ou aqueles trabalhos para os quais ao menos um dos autores/coautores envie, até o prazo 
final de inscrição no evento, um vídeo de apresentação, com duração aproximada de 10 (dez) minutos. 
 
Para a submissão de resumos: 
 
Os resumos deverão ser enviados em WORD no seguinte 
padrão: 

 Título do trabalho. 

 Identificação do Grupo Temático em que o trabalho se 
insere. 

 Arquivo anônimo + Arquivo com informações do(s) 
autor(es) (titulação e e-mail devem ser incluídos em 
formato de nota de rodapé e apenas no arquivo com 
informações). 

 Extensão de 500 a 1.500 palavras (incluindo 
bibliografia). 

 Citação em sistema AUTOR-DATA. 

 Não devem ser utilizadas notas de rodapé, à exceção 
daquela acima referida. 

 O trabalho deverá estar redigido em inglês, português ou 
espanhol.  

 Fonte “Times New Roman”, corpo 12, alinhamento 
justificado, sem separação de sílabas, entrelinhas com 
espaçamento 1,5, parágrafo de 1,5 cm, margens: - 
superior e esquerda, 3 cm, inferior e direita, 2 cm.  

Para a submissão de artigos: 
 
Os artigos deverão ser enviados em WORD no seguinte 
padrão: 

 Título do trabalho. 

 Identificação do Grupo Temático em que o trabalho se 
insere. 

 Arquivo anônimo + Arquivo com informações do(s) 
autor(es) (titulação e e-mail devem ser incluídos em 
formato de nota de rodapé e apenas no arquivo com 
informações). 

 Extensão de 3.000 a 6.000 palavras (incluindo notas de 
rodapé e bibliografia). 

 Citação em sistema AUTOR-DATA. 

 As notas de rodapé devem ser utilizadas apenas para 
fins explicativos, à exceção daquela acima referida. 

 O trabalho deverá estar redigido em inglês, português ou 
espanhol. 

 O artigo deverá conter um resumo, segundo a língua de 
sua redação, com, no máximo, 100 (cem) palavras, e a 
indicação de 5 (cinco) palavras-chave. 

 Fonte “Times New Roman”, corpo 12, alinhamento 
justificado, sem separação de sílabas, entrelinhas com 
espaçamento 1,5, parágrafo de 1,5 cm, margens: - 
superior e esquerda, 3 cm, inferior e direita, 2 cm. 
 

 

  
 


