LABORATÓRIO II e IV: Terceirização Trabalhista
1.1.Docentes: Jair Cardoso e Flavia Trentini
1.2.Número máximo de participantes: 30 alunos
2. Objetivos
2.1. Objetivo Geral:
Desenvolver habilidades teóricas, metodológicas e práticas para realização
de pesquisa empírica sobre o assunto.
2.2. Conhecer as estratégias metodológicas para pesquisas aplicadas; Escolher
um ou mais métodos para utilizar no caso concreto; Organizar a aplicação do
instrumento; Aplicar o instrumento de pesquisa quantitativo e/ou qualitativo;
Analisar os dados coletados; Organizar a pesquisa qualitativa; Organizar o
evento de apresentação dos dados e discussão do tema.
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4. Atividades de ensino, pesquisa e extensão




As atividades de ensino consistirão em exposições e debates sobre os contornos
doutrinários e normativos da terceirização e sobre métodos de pesquisa aplicada;
As atividades de pesquisa, por sua vez, serão realizadas de forma empírica, que
partirá da escolha e confecção do instrumento até a análise dos dados;
A atividade de extensão será realizada com a apresentação do resultado da
pesquisa e a discussão com a comunidade acadêmica.

5. Articulação com PPP/FDRP
O projeto apresenta se articula com os 4 objetivos do PPP/FDRP: integração
entre teoria e prática, integração entre ensino, pesquisa e extensão, disciplinas
inovadoras e métodos de ensino inovadores.
6. Eixo temático
O projeto insere-se no eixo de formação profissional, porém fomentará
multidisciplinariedade com disciplinas do eixo fundamento, como é o caso de
metodologia de pesquisa, aprofundando os conhecimentos do aluno em pesquisa
empírica e desta forma proporcionará a integração entre teoria e prática, bem
como a extensão com o diálogo com representantes do setor e discussão com
estudiosos do assunto.
7. Articulação com outras disciplinas
Metodologia da Pesquisa Jurídica; Teoria Econômica para Juristas; Direito do
Trabalho I; Teoria Geral; Direito Comercial I; Teoria Geral e Sociedades
Empresárias e Direito do Trabalho II – Direito Coletivo
8. Avaliação
A avaliação consistirá em duas notas (média simples). A primeira atribuída pela
presença e participação ativa do aluno nas atividades programadas e a segunda
pelo trabalho final produzido.

