
I Congresso Internacional de Direito do Trabalho no extremo norte 

Apresentação de Grupos de Trabalho  

Local e Data: Campus UNIFAP/BR - 31.08.2018, às 14:00 H. 

 

DIREITO DO TRABALHO E DIREITOS HUMANOS – coordenador: Otávio Couto. 

(Sala D1) 

Anderson Souza – Direito ao Trabalho: Garantia dos Direitos Humanos 

José Nazareno – A função social do direito do trabalho como concretização do 

princípio da dignidade da pessoa humana 

Carla Estefany de Lima Meireles – A relação trabalhista indígena e a sua inserção 

na legislação nacional e na convenção 169 da OIT 

Cleyton Rennan – Assédio Moral no ambiente de trabalho à luz da reforma trabalhista 

Alessandra Macedo – Lei n.º 13.509/17 e os direitos trabalhistas das empregadas 

adotantes 

DIREITO DO TRABALHO/CONTEXTO REGIONAL E CAMPO – coordenadores: 

Newton Torres e Cindi Almeida. (Sala D2) 

Marcel Lopes Amoras – Relações de trabalho informal no setor de hotelaria em 

Oiapoque-AP: causas e consequências 

Adriene Magno – A atividades do peconheiros no município de Oiapoque 

David Lui – O exercício profissional de trabalhadores (as) do sexo na fronteira 

Oiapoque- Guiana Francesa 

Salmo Santos – Empregados rurais: direitos e realidades na esfera trabalhista 

Wescley Mendes Pedrosa - Caraterísticas legais intrínsecas ao trabalhador rural 

para enquadramento enquanto segurado especial 

 

DIREITO DO TRABALHO/POLÍTICAS PÚBLICAS E INCLUSÃO SOCIAL – 

coordenadora: Daniele Barreto e Alice Akegawa. (Sala D5) 



Joel Gonçalves Dias – Lei 13.467/2017 (Reforma Trabalhista): A “Consolidação” dos 

direitos individuais e coletivos? 

Nelcilene Agostinho – A lei Maria da Penha e a garantia da manutenção do vínculo 

trabalhista para a mulher vítima de violência doméstica e familiar. 

Maria Quaresma – A importância da conciliação na Justiça do Trabalho 

Rosângela Evangelista – O jovem e sua inserção no mercado de trabalho na cidade 

de Oiapoque. 

Eziquiel da Luz Silva -  Projetos de extensão de inclusão digital no campus Binacional 

como mecanismo de inclusão social no mercado de trabalho  

Cirlene Costa – Direito do trabalho e ações afirmativas com vistas à pessoa com 

deficiência 

Carlos Alberto Farias Borges – Portadores de necessidades especiais e carreiras 

policiais 

Wagno da Silva Glória – Acesso do menor ao mercado de trabalho como forma de 

inclusão social 

 

A COMISSÃO CIENTÍFICA 

OIAPOQUE-AMAPÁ, 30 DE AGOSTO DE 2018.  

 


