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Desafios institucionais

A Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie propicia uma
formação humanística aos seus discentes, almejando a compreensão do meio social,
político, econômico e cultural, no âmbito nacional e internacional, além de questões
relevantes, como as os desafios econômicos, as desigualdades sociais e regionais, as
políticas públicas e, acima de tudo, o papel do Direito na construção do mundo
Contemporâneo.

Convênio Institucional

A Universidade Presbiteriana Mackenzie (UMP), pelo Instituto Presbiteriano
Mackenzie (IPM), e a Universidade de Lisboa (ULISBOA) possuem Convênios de
Cooperação Científica e Cultural para Intercâmbio de atividades de extensão, de
docentes, pesquisadores e discentes (AJURP-UPM-1246/2015).
Com base nos referidos Convênios, as Universidades possuem interesse em
promover reciprocamente cursos de extensão no ano de 2018/2019 em São Paulo e
em Lisboa, com a efetiva participação de docentes e discentes de ambas as
Instituições, na área de Direito do Trabalho.

Objetivo do Curso

O curso A dimensão social no Mercosul e no Brasil: uma integração econômica
e social tem por objetivo apresentar os principais institutos e analisar cientificamente o
processo de integração regional existente na América do Sul, apresentando seus
precedentes, a criação e funcionamento da Instituição, os tratados constitutivos e seus
diplomas normativos, bem como as principais questões econômicas regionais e seus
desafios a serem superados nos próximos anos, com ênfase no processo de
construção da proteção social e dos direitos trabalhistas no âmbito Cone Sul e de seus
Estados-Membros, em especial, Brasil e Argentina.

Proposta de desenvolvimento

Nos termos do Convênio existente, a proposta é realizar o curso de extensão na
Universidade de Lisboa em novembro de 2018, com 20 horas de atividades, divididas
em 05 dias, a ser ministrado pelo docente responsável indicado pela Universidade
Presbiteriana Mackenzie, com a participação efetiva de discentes portugueses,
discentes brasileiros e outros interessados.

Programação

1º dia. Tema: O processo de integração regional, seus precedentes históricos,
econômicos e sociais. O Mercado Comum do Sul (Mercosul). O ordenamento jurídico
supranacional e seus diplomas normativos.

2º dia. Tema: O trabalho decente e a dimensão social do Mercosul, da OIT e dos
Estados-Membros.

3ª dia. Tema: Os trabalhadores imigrantes, fronteiriços e refugiados e a livre circulação
de trabalhadores. A realidade x os sistemas jurídicos.
Tema: A atuação sindical no âmbito do Mercosul.

4ª dia. Tema: A atuação sindical e os conflitos coletivos de trabalho no âmbito do
Mercosul.

5ª dia. Tema: As bases jurídicas dos direitos sociais dos Estados-membros e as ondas
reformistas.

Bibliografia

ALMEIDA, Elizabeth Accioly Pinto de. Mercosul & União Européia: Estrutura JurídicoInstitucional. 2ª ed., Curitiba: Juruá, 1998.
BABACE, Héctor; CASTELLO, Alejandro; BILLAR, Pedro. Derecho de la Integración y
Relaciones Laborales. Montevidéu; Fundación de Cultura Universitaria, 2ª ed., 2004.
CASELLA,

Paulo

Borba.

Mercosul:

Exigência

e

Perspectivas:

Integração

e

Consolidação de Espaço Econômico (1995-2001-2006). São Paulo: LTr, 1996.
CAVALCANTE, Jouberto de Quadros Pessoa. MERCOSUL: a integração, o direito e os
conflitos coletivos de trabalho. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005.
_________ . JORGE NETO, Francisco Ferreira. MERCOSUL: uma integração
econômica e social. Revista Direito Sem Fronteiras, v. 1, 2017.
_________ A construção dos direitos fundamentais no trabalho no cenário
internacional. Revista LTr. Legislação do Trabalho, v. 3, p. 290-298, 2014.
_________ . Aspectos da Dimensão Social no Mercosul. Revista Justiça do Trabalho,
v. 261, p. 34-45, 2005.
_________ . Direito do Trabalho. 9ª ed. São Paulo: Atlas, 2018.
CHALOULT, Yves; ALMEIDA, Paulo Roberto (Coord). Mercosul, Nafta e Alça – A
Dimensão Social. São Paulo: LTr, 1999.

CHIARELLI, Carlos Alberto Gomes; CHIARELLI, Matteo Rota. Integração: Direito e
Dever. São Paulo: LTr, 1992.
DROMI, Roberto. EKMEKDJIAN, Miguel. RIVEIRA, Julio C. Derecho Comunitario –
Sistemas de Integración – Régimen del Mercosur. Buenos Aires: Cuidad Argentina,
1995.
ETALA, Carlos Alberto. Derecho Colectivo del Trabajo. Bueno Aires: Editorial Astrea,
2002.
MANSUETI, Hugo Roberto. La Dimensión Social del Mercosur. Montevidéu: Fundación
de Cultura Universitária, 2004.
NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Compêndio de Direito Sindical. 5ª ed. São Paulo: LTr,
2008.
RODRIGUEZ, Américo Plá. Princípios de Direito do Trabalho. 3ª ed. São Paulo: LTr,
2000.
RUPRECHT, Alfredo J. Conflictos Colectivos del Trabajo. Buenos Aires: AbeledoPerrot, 1967.
_______________
CANDIDATURA ON-LINE
Prazo de candidaturas: de 1 de setembro a 31 de outubro |
Taxa de Candidatura:
25€ - Estudantes FDUL e Estudantes da Universidade Presbiteriana Mackenzie
50€ - Estudantes de outras Universidades
150€ - Outros
A candidatura é realizada exclusivamente através da plataforma de candidaturas
FénixEdu. Para dar início à sua candidatura deverá, em primeiro lugar, efetuar o seu
registo nesta Plataforma (clique aqui). Consulte aqui o manual de instruções. Em
caso de dúvidas na submissão da candidatura, não hesite em contactar a Divisão
Académica através do seguinte endereço de email: divisaoacademica@fd.ulisboa.pt
Importante: as candidaturas apenas serão analisadas após o pagamento da taxa de
candidatura. A Divisão Académica contactará com o candidato via e-mail (i) caso a
candidatura apresente alguma irregularidade ou (ii) se a mesma estiver corretamente
instruída.
Nome
da
entidade organizadora: IDB
Instituto
de
Direito
Brasileiro
E-mail: idbrasileiro@fd.ulisboa.pt
Website:
www.fd.ulisboa.pt/servicos/instituto-de-direito-brasileiro/
Telefone: (+351) 217 984 600

