curso de extensão

REFORMA
TRABALHISTA
DESAFIOS PARA O SISTEMA DE RELAÇÕES DO TRABALHO
A Escola DIEESE de Ciências do Trabalho realizará, em 17 e
18 de abril, das 9h às 18h, o curso de extensão REFORMA
TRABALHISTA: DESAFIOS PARA O SISTEMA DE RELAÇÕES DO TRABALHO, em São Paulo.
O objetivo é proporcionar aos participantes uma reflexão sobre
o atual Sistema Brasileiro de Relações de Trabalho, desde as
características históricas até as alterações da reforma trabalhista.
A ideia do curso é fazer uma análise do atual Sistema, configurado nas décadas de 1930 e 1940, passando pelas diversas
atualizações realizadas ao longo dos anos até os eixos da
reforma, que altera profundamente as regras das relações
trabalhistas e sindicais no país.

Certificação: Escola DIEESE de Ciências do Trabalho
Vagas: 30
Carga horária: 16h
Aulas: em 17 e 18 de abril de 2018
Horário: das 9h às 18h
Professor: Carlindo Rodrigues de Oliveira
Local: Escola DIEESE de Ciências do Trabalho
Rua Aurora, 957, Centro - São Paulo/SP

(próximo ao Metrô República, saída pela rua do Arouche)

A realização do curso está sujeita à formação de turma
Valores por participante
Grupos de entidades
filiadas ao DIEESE

Inscrições
Até 30/03
A partir de 31/03

R$ 300,00
R$ 350,00

Obs.: Todos os valores são individuais

Até 4

A partir de 5

R$ 250,00 R$ 200,00
R$ 300,00 R$ 250,00

As aulas serão presenciais, ministradas na Escola DIEESE de
Ciências do Trabalho, em São Paulo.
CONTEÚDO
- O conceito de Sistema de Relações de Trabalho
- Fontes doutrinárias do Sistema Brasileiro de Relações de Trabalho
- A configuração do Sistema Brasileiro de Relações de Trabalho - como era e o que mudou
- Nas regras da organização sindical
- Nos mecanismos de regulação das relações de trabalho e da solução de conflitos
- Nas pré-condições para afirmação do poder dos trabalhadores

- Liberdade e autonomia sindicais
- Propostas anteriores de reformas no Sistema Brasileiro de Relações de Trabalho
- A reforma trabalhista do governo Temer

- Ampliação das formas precárias de contratação
- Possibilidade de redução de direitos trabalhistas por meio da prevalência do negociado sobre o legislado
- Mudanças na organização sindical em prejuízo dos trabalhadores
- Redução da proteção institucional aos trabalhadores pelo Estado e pelos sindicatos

- Desafios das negociações coletivas pós-reforma trabalhista

O curso será realizado em São Paulo, mas pode ser ministrado em outras localidades, desde que haja o número mínimo de inscritos. Para solicitar a
realização de cursos em outras cidades, entre em contato com a Escola DIEESE ou com o Escritório Regional do DIEESE (ER) mais próximo.

MAIS INFORMAÇÕES

www.escola.dieese.org.br | contatoescola@dieese.org.br | (11) 3821-2150 e 3821-2155

