
 
 

 

 
NÚCLEO DE PESQUISA E ESTUDOS AVANÇADOS – NPEA 

EDITAL DE SELEÇÃO 
OFICINAS DE ESTUDOS AVANÇADOS 

 
 
A Faculdade de Direito Milton Campos (FDMC), por meio de seu Núcleo de Pesquisa e 

Estudos Avançados (NPEA), faz saber que estão abertas as inscrições para seleção dos 

integrantes da Oficina de Estudos Avançados a seguir indicada, consoante os termos 

abaixo descritos:  

 
OFICINA DE ESTUDOS AVANÇADOS SOBRE A REFORMA 

TRABALHISTA 
 

 
1 - As informações específicas da Oficina de Estudos Avançados, incluindo a indicação 

de seu(s) coordenador(es), objeto de estudo/pesquisa, número de integrantes, regras e 

prazos de inscrição/seleção e horários de encontros, estão detalhadas no anexo.  

  

2 - As inscrições deverão ser realizadas nos termos fixados no anexo deste Edital, 

observados os prazos e requisitos estabelecidos.  

 

3 – Na hipótese de omissão no anexo da data e do horário de realização da seleção, os 

interessados deverão, após a realização da respectiva inscrição, procurar o(a) 

coordenador(a) da Oficina de Estudos Avançados para o devido agendamento. 

 

4 - Casos omissos referentes às questões regulamentadas por este edital serão dirimidos 

pela Comissão Interna de Pesquisa, em deliberação com a Diretoria e a Coordenação do 

Curso, devendo eventual solicitação ser formulada em requerimento enviado à 

secretaria da Faculdade de Direito Milton Campos. 

 

Nova Lima,  22  de agosto de 2022 

 
 

Profª. Tereza Cristina Monteiro Mafra 
Diretora da Faculdade de Direito Milton Campos 



 
 

 

NÚCLEO DE PESQUISA E ESTUDOS AVANÇADOS - NPEA 

EDITAL DE SELEÇÃO – OFICINA DE ESTUDOS AVANÇADOS 

Agosto/2022 

 

NOME DA OFICINA: 

OFICINA DE ESTUDOS AVANÇADOS SOBRE A REFORMA TRABALHISTA – 
OEART 
 

PROFESSOR(ES) COORDENADOR(ES): 

Fernanda Nigri Faria 
Laura Ferreira Diamantino Tostes 
 

NÚMERO DE VAGAS:  10 (DEZ) 

 

QUEM PODE SE INSCREVER:   

a) Alunos da graduação (é desejável que o aluno esteja, no mínimo, matriculado 
na disciplina de Direito do Trabalho I); 
b) Egressos da Faculdade de Direito Milton Campos, mediante entrega de cópia 
do diploma da graduação e do histórico escolar. 
 

 

PERÍODO DE INSCRIÇÃO:     22/08/22 a 24/08/2022 

 

DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA INSCRIÇÃO: 

Histórico escolar; 
Currículo Lattes atualizado. 
ENVIAR OS DOCUMENTOS PARA O SEGUINTE E-MAIL: 

laura.diamantino@animaeducacao.com.br, COM O TÍTULO: INSCRIÇÃO OEART. 

 

TIPO DE SELEÇÃO DATA E HORÁRIO 

DA REALIZAÇÃO 

DATA DA 

DIVULGAÇÃO DO 

RESULTADO 

( x    ) ENTREVISTA                                            25/08 

 

29/08 



 
 

 

(   x  ) ANÁLISE DE 

CURRÍCULO                       

25/08 

 

 

 

TEXTO(S) INDICADO(S) PARA PROVA: 

Serão feitas entrevistas individuais, com perguntas sobre interesse, motivação e 
disponibilidade. 
 

BREVE DESCRIÇÃO DO GRUPO E DAS ATIVIDADES: 

O Grupo de Estudos sobre a Reforma Trabalhista tem por objeto o Direito do Trabalho 
e a Lei nº 13467/17, e pretende analisar os impactos da chamada “Reforma 
Trabalhista”, principalmente, neste semestre de 2022, perante o Supremo Tribunal 
Federal, os Tribunal Superior do Trabalho e as normas internacionais do Trabalho. 
Partindo-se da função teleológica, dos princípios específicos e da racionalidade 
protecionista do Direito do Trabalho, serão perquiridos os sentidos normativos e a 
aplicabilidade dos institutos e conceitos jurídicos criados pelo citado regramento. São 
temáticas de interesse desse grupo: controle de constitucionalidade, controle de 
convencionalidade, direitos humanos, normas internacionais trabalhistas, função social 
dos contratos e da propriedade, acesso à justiça. 
 

DIA E HORÁRIO DOS ENCONTROS: 

Encontros quinzenais (presenciais e remotos): quintas-feiras, às 17:00hs, com início 

em 1/9/2022.  

 

OUTRAS INFORMAÇÕES: 

Do critério para classificação: Para a atribuição de nota para a classificação final, 
serão atribuídas notas de 0 a 3 para cada um dos quesitos: motivação e 
disponibilidade. A média obtida a partir destes critérios será somada com a média 
obtida na avaliação do currículo Lattes para obter a nota final. 
Na avaliação do Currículo Lattes será atribuída nota de 0 a 3 para cada um dos 
quesitos, (conforme a extensão, relevância e período de dedicação a cada atividade):  

a) participação concluída em outros grupos de estudo na FDMC ou conclusão 
em curso de pós-graduação stricto sensu em Direito do Trabalho e Processo do 
Trabalho;  

b) publicação de artigos e ou capítulos de livros (mediante comprovação da 
publicação);  

c) atuação como monitor de disciplina da área trabalhista na FDMC ou em 
outra instituição (mediante comprovação);  

d) experiência profissional na área trabalhista. 
O critério de desempate será pela qualificação. Persistindo o empate será feita 

a comparação da nota obtida na disciplina Direito do Trabalho I. 



 
 

 

 
Os alunos matriculados nas disciplinas de Direito do Trabalho I e Estágio 

Supervisionado Trabalhista que obtiverem 75% de freqüência nas reuniões e 
participarem, como titulares do tema, de um ciclo de debates (o que corresponde a 
uma reunião), poderão obter até cinco pontos, nas respectivas disciplinas.  
 
Da avaliação durante o funcionamento da Oficina: Participação nas reuniões e 
eventos organizados pela OEART, além da produção acadêmica (artigos). 
 
Da atribuição de horas-complementares: Além do aproveitamento das reflexões 
advindas dos encontros, os participantes também receberão horas complementares por 
semestre, considerando-se o tempo de estudo no grupo e a dedicação extraclasse, no 
que se refere à preparação dos pontos que serão apresentados para os colegas. O 
discente que não cumprir todas as tarefas avaliativas não receberá a atribuição de horas-
complementares. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


