
               

     

 

 

 

À Comunidade Acadêmica, 

 

 

 

O “XIII Congresso Latino-americano de Direito Material e Processual do Trabalho”, 

organizado pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Pontifícia Universidade Católica 

de Minas Gerais (PUC-MG), em parceria com o Grupo de Pesquisa RED – Retrabalhando o 

Direito, Programa de Pós-graduação “Novos Direitos, Novos Sujeitos” da Universidade Federal 

de Ouro Preto e Programa de Pós-graduação em Direito da Universidade Federal de Minas 

Gerais, será organizado na cidade de Ouro Preto no Centro de Convenções da UFOP. 

O XIII Congresso tem como tema central “TRABALHO E FEMINISMOS”, se insere na 

linha de pesquisa “Trabalho, democracia e efetividade” e no Projeto de Pesquisa da linha 

intitulado “Direito do Trabalho: Materialidade, instrumentalidade e efetividade”. 

O evento ocorrerá nos dias 03, 04 e 05 de novembro de 2022 e reunirá acadêmicas/os, 

advogadas/os especializadas/os, membros do Ministério Público do Trabalho e Magistratura 

do Trabalho. 

O prazo limite para a submissão dos resumos é até o dia 26 de outubro de 2022.  

A participação no Congresso é gratuita, mas, para participar das oficinas de artigos, 

as/os interessadas/os em submeter o resumo, limitados a dois por autora/autor, no máximo 

três co-autoras/es por resumo, deverão promover sua inscrição específica para as oficinas.  

A/O inscrita/o terá seu resumo lido pelas coordenadoras das oficinas e deverá 

apresentar o tema pelo tempo de 5 a 7 minutos, em seguida passando aos debates pelas/os 

participantes das oficinas. O certificado de apresentação do resumo somente será concedido 

às/aos autoras/es que participarem integralmente da tarde de resumos que será realizada 

presencialmente durante  o evento, que se realizarão nos dias 04/11/2022 das 14 às 18 hrs, e 

efetivarem a inscrição.  

As oficinas de artigos terão as seguintes temáticas: 



               

     

 

 
 

Oficinas de artigos 04/11/2022 

14:00 Feminismo e Subjetividade  Coordenação: Maria Cecília Máximo 
Teodoro (PUC-MG) e Taiz Rogerio (UFOP)  

14:00 Colonialidade de gênero do 
Direito do Trabalho  

Coordenação: Flávia Máximo (UFOP)  e 
Rainer Bomfim (UFJF-GV/PUC-MG)  

14:00 Gênero, trabalho e marcadores 
sociais  

Coordenação: Lívia Miraglia (UFMG) e  
Gabriela Bins (PUC-MG)   

14:00 Processo e Direito do Trabalho sob 
ataque do neoliberalismo 

Coordenação: Gabriela Neves Delgado 
(UNB) e Jéssica Pereira (PUC-MG)  

 
Os resumos deverão conter a estrutura: título em caixa alta, tamanho 12, negrito, 

centralizado; resumo contendo até 400 palavras, palavras-chaves (no mínimo três e no 

máximo cinco), separadas por ponto final, resumo em outra língua. Os artigos devem seguir 

as mesmas regras do resumo, com exceção do limite de palavras, limitado a 15 páginas. 

Após o Congresso será necessário o envio dos artigos, com a incorporação das críticas 

e considerações oriundas dos debates realizados nas oficinas de artigos, até 15 de janeiro 

de 2023. Os artigos aprovados e selecionados serão publicados no livro do Congresso pelo 

método double blind review, por pareceristas indicados pelos coordenadores do evento. 

Os resumos, limitados a dois por autora/autor, com no máximo três co-autoras/es por 

resumo, devem ser enviados até a data indicada (26/10/2022), para o endereço de e-mail: 

congressodmpt@gmail.com com o “assunto”: “Resumo – XIII Congresso Latino-americano de 

Direito Material e Processual do Trabalho”. Após a realização do Congresso, os artigos devem 

ser enviados até a data indicada (15/01/2023) para o mesmo endereço de e-mail com o 

“assunto”: “Artigo – XIII Congresso Latino-americano de Direito Material e Processual do 

Trabalho”. 

Cordialmente, 

Profa. Maria Cecília Máximo Teodoro 

Profa. Lívia Miraglia 

Profa. Flávia Máximo  

Prof. Pedro Nicoli  
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