RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO I E III REALIZADO NO
PRIMEIRO SEMESTRE DE 2018.

EIXO DE PESQUISA: TERCEIRIZAÇÃO

RESPONSÁVEIS: Paulo Eduardo Alves da Silva e Jair Aparecido Cardoso.
DESCRIÇÃO DOS OBJETIVOS PROPOSTOS:
Os objetivos propostos nas atividades de laboratório foram dar aos alunos a
oportunidade de conhecer e pesquisar sobre o tema da terceirização, em
especial sua aplicação após a reforma trabalhista ocorrida no ano de 2017,
por meio da lei 13.467/2017, com aulas expositivas para falar sobre o tema,
palestras com profissionais da área para trazer a visão prática, para:
● Desenvolver habilidades de leitura e capacidade de análise de textos
normativos
● Desenvolver habilidade de levantamento e sistematização de dados
empíricos
● Desenvolver habilidade de articulação de argumentos e performance
em debate oral público
● Conhecer aspectos da Reforma Trabalhista e da regulamentação da
terceirização
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS, COM RESPECTIVAS CARGAS
HORÁRIAS:
 aulas expositivas sobre o tema;
 palestras com profissionais da área para trazer a visão prática;
 pesquisas de campo realizadas pelos alunos;
 relatório final das pesquisas;

 apresentação do resultado pelos alunos a comunidade da FDRP, no
auditório, com a presença dos demais grupos da disciplina de
laboratório e professores envolvidos.
 Foram realizadas aulas teóricas, de inicio semanal, para fins de
nivelamento dos membros do laboratório, posteriormente, quinzenal,
além das atividades extraclasse, mas não houve por parte dos
professores a preocupação com o controle quantitativa das horas
trabalhadas, as quais, seguramente ultrapassaram as horas previstas
para a atividade do laboratório, tendo em vista o resultado obtido, o
qual foi satisfatório e superou as expectativas para o semestre.
RELAÇÃO

DOS

PARTICIPANTES

EXTERNOS

ENVOLVIDOS

NA

REALIZAÇÃO DE AULAS, CURSOS, DEBATES, ENTREVISTAS ETC.
 Foi realizado palestra com profissional da área sindical, para trazer
contribuição prática a cerca do assunto.
 Havia a programação de um segundo palestrante, mas por motivo de
agenda do mesmo a atividade não ocorreu, sendo suprida por aula
expositiva sobre o tema.
DESCRIÇÃO
CURSOS

DOS

PRODUTOS

MINISTRADOS,

SITES,

ESPERADOS
CARTAZES,

(EVENTOS,

CARTILHAS,

ARTIGOS

CIENTÍFICOS,

ARTIGOS DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA ETC.);
 Houve somente o relatório final apresentado pelos alunos, conforme
explicitado acima.
ANÁLISE DA CONTRIBUIÇÃO DAS ATIVIDADES À FORMAÇÃO TEÓRICA E
PRÁTICA DOS ALUNOS ENVOLVIDOS.
 Foi avaliada como positiva a contribuição à formação teórico e prática,
dado o resultado final do semestre, conforme acima descrito, e pelo
fato da motivação dos discentes em aprofundar no tema neste

segundo semestre de 2018, no qual serão realizadas novas pesquisas
tendo como público alvo os sindicatos locais e regionais.
ANÁLISE DA ARTICULAÇÃO DAS ATIVIDADES COM OS CONTEÚDOS DAS
DISCIPLINAS DO 2º E DO 4º SEMESTRES.
 Procurou-se, na dinâmica da aula, privilegiar a articulação das
atividades

com

os

conteúdos

de

outras

disciplinas,

aspecto

interdisciplina, considerando que o tema envolve diversos aspectos:
legais: trabalhistas, constitucionais, civis, comerciais, etc, além dos
aspectos filosóficos e sociológicos no trato jurídico com seres
humanos expostos ao trabalho.

