SEMINÁRIO TEMÁTICO
DIREITO AMBIENTAL DO TRABALHO
Sextas-feiras: 16h20 às 18h20
I – PROFESSOR: Marcelo Santoro Drummond
II – TEMA GERAL: Estudo e Compreensão dos aspectos que compreendem o meio ambiente do
trabalho
III – OBJETIVOS:
Fornecer aos alunos uma visão abrangente do Meio Ambiente do Trabalho e matérias conexas a
partir da análise e compreensão de todos os aspectos que envolvem direta e indiretamente o meio
ambiente laboral
IV – TEMAS ESPECÍFICOS:
Introdução ao Direito Ambiental do Trabalho; Princípios inerentes ao Direito Ambiental do Trabalho;
Classificação do Meio Ambiente do Trabalho; Meio ambiente físico do trabalho e seus aspectos;
Meio ambiente imaterial do trabalho e seus aspectos; assuntos conexos (reparação civil, dentre
outros); Direito Ambiental do Trabalho na Constituição; legislação inerente ao meio ambiente do
trabalho; teletrabalho e sua inserção no contexto atual; acidente do trabalho em teletrabalho; greve
ambiental
V – METODOLOGIA:
Aulas expositivas; pesquisa e análise da jurisprudência dos TRT’s e Tribunais Superiores; análise
das normas editadas pelo Ministério do Trabalho acerca do tema, discussões em grupo.
VI – CARGA HORÁRIA: Dezoito (18) horas / aula (01 crédito acadêmico).
VII – CRONOGRAMA: 09 encontros
Mês
Setembro
Outubro
Novembro

Dias do seminário
11, 18, 25
02, 09, 23, 30
06, 13

VIII – PARTICIPANTES: alunos a partir do 5º Período (preferencialmente).
IX – INSCRIÇÕES:
 Somente de 17/08 a 24/08 de 2020, por meio do Portal Acadêmico.
 Alterações e cancelamento: 02/09 a 08/09 de 2020, através do Portal Acadêmico.
A) Para contar como Seminário Temático:
1º) efetuar pagamento de custos no valor total de 210,00 (duzentos e dez reais)
Ø À vista: o custo total será incluído no boleto de novembro de 2020.
Ø A prazo: o custo total será dividido em 2 parcelas a serem debitadas nos boletos de
novembro e dezembro de 2020.
ØO aluno beneficiado pelo FIES, de acordo com as regras deste financiamento, deverá
efetuar o pagamento através do boleto bancário.
2º) participar com, no mínimo, 75% de presença;
3º) ser aprovado com, no mínimo, 65 pontos.
B) para contar apenas como “Atividade Complementar”:
1º)o seminário é gratuito.
2º) participar com, no mínimo, 75% de presença;
3º) ser aprovado com, no mínimo, 65 pontos.
C)A inscrição em Atividades Complementares em horários sobrepostos invalidará ambas as
atividades.
D) A oferta deste seminário está condicionada ao número mínimo de 20 inscritos.
X – VAGAS: 50 para a modalidade Seminário e 05 vagas para Atividade Complementar

