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EDITAL DE SELEÇÃO 
DICT-MACK 02.2019 

 

GRUPO DE ESTUDOS – Direito Individual e Coletivo do Trabalho - DICT-MACK 
Tomo I – Reforma Trabalhista e o Direito Internacional do Trabalho 

 

Ficam convocados os interessados (graduação e pós-graduação) em participar do GRUPO DE 
ESTUDOS DE DIREITO INDIVIDUAL E COLETIVO DO TRABALHO - DICT-MACK 

da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

 

Nesta fase, os temas abordados serão em relação a Reforma Trabalhista e o Direito 
Internacional do Trabalho. 
 
Linha de Pesquisa: Poder Econômico e seus Limites Jurídicos. 
 

 

Objetivos do Grupo: 
I. Produzir informações sobre a Reforma Trabalhista em consonância com o Direito 

Internacional do Trabalho; 

II. Analisar juridicamente as primeiras decisões judiciais acerca da Reforma Trabalhista e 

sua adequação com os preceitos da OIT. 

III. Verificar os primeiros impactos da Reforma sobre a sociedade, a economia e o Judiciário. 

 

 

Resultados Esperados: 
 

I. Fomentar pesquisas acadêmicas no âmbito do Direito Individual e Coletivo do Trabalho; 

II. Analisar a adequação do Direito Individual e Coletivo do Trabalho com os ditames do 

Direito Internacional do Trabalho; 

III. Promover, organizar e participar de evento acadêmico com a finalidade de apresentar e 

discutir os temas estudados; 

IV. Produzir conteúdo acadêmico. 

 

 

Critério para Atribuição de Horas e Número de Horas: aos participantes do grupo, poderão 

ser atribuídas até 40h (quarenta horas) de pesquisa por semestre, a critério do prof. coordenador 

do Grupo, desde que o aluno compareça a 75% dos encontros e tenha participação relevante. 

 

 

Integrantes: discentes da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie 

(graduação e pós-graduação). 
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Critérios de Admissão: 
I. Estar cursando a partir do 5º semestre da graduação ou pós-graduação.  Os alunos da 

graduação do 1º ao 4º semestre poderão ser admitidos desde que possuam experiência na 

área. 

II. Análise curricular; 

III. Aptidão na área a ser verificada em entrevista. 

 

 

Reuniões: inicialmente as reuniões presenciais serão realizadas quinzenalmente, às segundas ou 

terças-feiras, a partir das 12h10. A critério do prof. coordenador, na medida da necessidade, a 

periodicidade, as datas e os horários poderão ser alterados. 

 

 

Processo Seletivo: realização de entrevista para verificar a aptidão na área, bem como a 

disponibilidade para o estudo, a ser realizada no dia 09 de setembro, às 12h10 na Faculdade de 

Direito – prédio 24, 2º andar, em sala a ser designada pela coordenação do curso. 

 

 

Inscrição: para realizar a inscrição, o discente deverá enviar currículo para o endereço 

eletrônico: dictmack@gmail.com, até o dia 06/09/2019 às 23h59. 

 

Programação: a primeira reunião será realizada no dia 17 de setembro, às 12h10. O cronograma 

das atividades, bem como os temas a serem abordados, serão definidos neste encontro. 

 
São Paulo, 21 de agosto de 2019 

 
Prof. Dr. Túlio Augusto Tayano Afonso – Coordenador do Grupo DICT-MACK 

 

 


