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GRUPO DE ESTUDOS EM MIGRAÇÃO E DIREITO 

INTERNACIONAL DO TRABALHO (GEMDIT) 

 

 

Edital de Atividade de Cultura e Extensão – 2º Semestre de 2020 

 

Tema: Atividade de Acompanhamento da Tradução e Ilustração da Cartilha de 

Direitos Sociais do GEMDIT lançada em 12 de junho de 2019 

 

1. Descrição e finalidade 
 

 O Grupo de Estudos em Migração e Direito Internacional do Trabalho 

(GEMDIT), grupo de pesquisa da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo 

(FD-USP), com seu objetivo de promover reflexões e debates interdisciplinares, abre as 

inscrições para a participação, no 2º Semestre de 2020, de Atividade de Cultura e 

Extensão em torno das condições dos imigrantes – documentados ou não – e dos seus 

impactos nos países receptores, proporcionando acesso à Cartilha de Direitos Sociais do 

GEMDIT lançada em 12 de junho de 2019 por meio do acompanhamento da tradução e 

ilustração de seu conteúdo. 

 A Atividade será desenvolvida no âmbito do GEMDIT e terá como principal 

objetivo acompanhar a tradução e ilustração da Cartilha de Direitos Sociais do GEMDIT, 

por meio de reuniões periódicas, com a participação direta do GEMDIT em parceria com 

outras disciplinas da USP.  

 Vê-se, pelo exposto, que a Atividade a ser desenvolvida no 2º semestre de 2020 

possuirá tanto conteúdo acadêmico, quanto conteúdo de cultura e extensão, vinculado às 

tarefas que propiciarão o acompanhamento da tradução e ilustração da Cartilha de 

Direitos Sociais do GEMDIT.  

 A relevância do material advém, por um lado, da ausência de informações básicas 

prestadas pelos órgãos nacionais oficiais acerca do tema e, por outro, da desconfiança por 

parte dos trabalhadores estrangeiros quanto ao conteúdo já existente. 

 

2. Ambientação 
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 Diante da necessidade de equalizar os interesses em conflito e de lidar com as 

consequências políticas, econômicas e sociais, órgãos nacionais, regionais e 

internacionais vêm atuando para resguardar os direitos previstos em normas 

internacionais que tutelem grupos vulneráveis.  

 Todavia, ainda que tratem de direitos humanos, algumas normas têm sido 

negligenciadas ou, por vezes, mal aplicadas no âmbito das relações de trabalho. 

 Há, ainda, nessa perspectiva, a questão da ausência de conhecimento ou da 

desconfiança em relação às informações insertas em normas internacionais.  

 De fato, apesar do trabalho de diversos atores sociais no sentido de 

assessoramento aos seus representados, constata-se uma alteração do cenário trabalhista.  

  Todo esse cenário evidencia a relevância da reflexão e da promoção de debates 

interdisciplinares em torno da temática dos grupos sociais vulneráveis, do seu ambiente 

de trabalho e das normas internacionais que devem ser observadas pelos atores sociais 

voltadas à satisfação dos direitos trabalhistas. 

 

3. Pontos a serem abordados 

 

- Acompanhamento da tradução e ilustração da Cartilha de Direitos Sociais do GEMDIT;  

- Normas e decisões sobre trabalhadores imigrantes de órgãos: (i) internacionais, 

sobretudo da OIT; (ii) regionais, com destaque para as Cortes Interamericana e Europeia 

de Direitos Humanos; e (iii) nacionais, como o CONARE; 

- Normas e decisões de países de origem de grande número de trabalhadores que vêm ao 

Brasil – destacadas, na Ásia, as normas da Coreia do Sul e da China e, na América do 

Sul, o Tratado de Livre Circulação do Mercosul, Chile e Bolívia; 

- Análise das principais atividades laborais desempenhadas no Brasil pelos imigrantes 

integrantes dos grupos vulneráveis; 

- Principais dificuldades práticas para a implementação de direitos sociais – focados os 

trabalhistas – aos imigrantes no Brasil; 

 

4. Enquadramento 

 

 A Atividade enquadra-se na alínea “a” do artigo 2º da Resolução CoG e CoCEx 

nº 4738/2000, dado que favorece discussões interdisciplinares sobre o Direito, sobretudo 

em Direito do Trabalho e da Seguridade Social e em Direitos Humanos. 
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5. Período de realização, carga horária e duração 

 

 A participação na Atividade implicará a disponibilidade de 4 (quatro) horas 

quinzenais, totalizando 32 (trinta e duas) horas no 2º Semestre de 2020, sendo possível 

conferir, portanto, 02 (dois) créditos aos participantes da Graduação. 

 As reuniões terão início em 25 de agosto de 2020. 

 

6. Hora e local 

 

 As reuniões ocorrerão às terças-feiras, quinzenalmente, no horário das 17h às 

18h20, por meio da plataforma Google Meet, cujo link de acesso será sempre divulgado 

de forma antecipada.  

 

7. Número de vagas 

  

 Serão oferecidas 15 (quinze) vagas para alunos a partir do 2º ano da Graduação e 

15 (quinze) vagas para alunos da Pós-graduação e para participantes externos à 

comunidade da Faculdade de Direito da USP (Deliberação CCEx-FD 02/2015). 

 

8. Frequência e avaliação 

 

 Para a atribuição dos créditos pertinentes à Atividade, a frequência mínima 

exigida nas reuniões é 70% (setenta por cento), devendo ainda o aluno obter conceito 

satisfatório ao final da avaliação semestral.  

 Para que obtenha o conceito satisfatório, o aluno será avaliado, no fim do 

semestre, acerca dos seguintes critérios: (i) comparecimento às reuniões e participação 

nos debates; (ii) entrega, ao final da Atividade, de um trabalho acadêmico individual 

sobre um ou mais pontos de discussão, com vistas à consolidação de um pensamento 

crítico e propositivo.  

 

9. Inscrições 
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 Para participar do Processo Seletivo, o candidato deverá enviar Carta de 

Motivação, abaixo especificada, até o dia 18 de agosto de 2020, impreterivelmente, para 

o e-mail gemditdireito@gmail.com.  

 A Carta de Motivação deverá explicitar as razões pelas quais o candidato deseja 

participar da Atividade do GEMDIT, contendo, no máximo, 2 (duas) páginas, escrita com 

fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5, com margens esquerda e 

superior medindo 3,0 cm e margens direita e inferior medindo 2,0 cm. 

 

10. Seleção e resultado 

 

 Os participantes serão selecionados mediante a análise do conteúdo das Cartas de 

Motivação, pelo orientador da Atividade. 

 O resultado será divulgado em data ainda a ser definida, por meio de mensagem 

encaminhada ao endereço eletrônico dos alunos inscritos. 

 

11. Coordenação da Atividade 

 

- Professor Associado Antonio Rodrigues de Freitas Júnior (Orientador) 

- Claudia Tejeda Costa (Mestranda em Mestranda em Direito do Trabalho e da 

Seguridade Social na FD-USP) 

- Daniela Wernecke Padovani (Mestranda em Direito do Trabalho e da Seguridade Social 

na FD-USP) 

- Guilherme Sampieri Santinho (Doutor em Direito do Trabalho e da Seguridade Social 

pela FD-USP) 

- Henrique da Silveira Zanin (Mestrando em Direito do Trabalho e da Seguridade Social 

na FD-USP) 

- Luana Ribeiro Soto (Mestranda em Direito do Trabalho e da Seguridade Social na FD-

USP) 

- Mariana dos Anjos Ramos Carvalho (Doutoranda em Direito do Trabalho e da 

Seguridade Social pela FD-USP) 

- Maurício Evandro Campos Costa (Mestrando em Direito do Trabalho e da Seguridade 

Social na FD-USP) 

- Paula Esteves da Costa (Mestranda em Direito do Trabalho e da Seguridade Social na 

FD-USP) 
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- Paulo Fernando Nogueira Cunha (Mestrando em Direito do Trabalho e da Seguridade 

Social na FD-USP) 

- Pedro Henrique Dias Alves Bernardes (Mestrando em Direito Humanos na FD-USP)  

- Rodrigo Chagas Soares (Doutorando em Direito do Trabalho e da Seguridade Social 

pela FD-USP) 

- Rodrigo de Souza Rodrigues (Mestrando em Direito do Trabalho e da Seguridade Social 

na FD-USP)  

- Victor Raduan da Silva (Doutorando em Direito do Trabalho e da Seguridade Social na 

FD-USP) 


