
 

 

 
 

 

 

EDITAL PARA APRESENTAÇÃO DE 

RESUMOS CIENTÍFICOS E ARTIGOS AO VI ENCONTRO DA 

RENAPEDTS 

 
 

A Rede Nacional de Grupos de Pesquisa e Extensão em Direito do Trabalho e 

Seguridade Social (RENAPEDTS), o Grupo de Pesquisa Direito do Trabalho e Teoria 

Social Crítica e o Grupo de Pesquisa Direito, Economia e Política, da Faculdade de 

Direito do Recife - Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), informam, por meio 

do presente edital, a abertura do prazo para a submissão de trabalhos científicos 

relacionados aos temas pesquisados no âmbito dos grupos de pesquisa vinculados à Rede 

ou ao tema central do VI Encontro da RENAPEDTS: 

 

AINDA NÃO É NOITE O DIA TODO. O DIREITO DO TRABALHO SE FAZ 

COM RESISTÊNCIA: conhecimento, posicionamento, luta e avanço 

 

Os trabalhos selecionados serão apresentados no VI Encontro da RENAPEDTS, 

a  ser realizado no Recife, nos dias 14 a 17 de setembro de 2022. 

A programação do Encontro, com indicação dos respectivos Grupos de Trabalho, 

Conferências e Mesas Redondas, bem como os locais de apresentação dos trabalhos, serão 

divulgados, oportunamente, no endereço eletrônico da RENAPEDTS 

(http://renapedts.com.br). 

 

1. DA SUBMISSÃO DE RESUMOS 

 
 

1.1. O período de submissão de resumos será de 1 a 31 de maio de 2022, devendo o envio 

ocorrer exclusivamente pelo endereço eletrônico da organização do evento: 

renapedtsrecife@gmail.com; 

1.2. Os autores e as autoras  deverão informar o Grupo de Trabalho (vide item 3.2) ao 

qual o trabalho será apresentado.  

1.3. Serão aceitos resumos de trabalhos de pesquisa INÉDITOS, desenvolvidos por 

integrantes dos Grupos de Pesquisa e Extensão que compõem a RENAPEDTS, escritos 
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individualmente ou em coautoria. Os trabalhos de pesquisadores graduandos e 

pesquisadoras graduandas somente serão recebidos se autorizado o envio pelo orientador 

ou pela orientadora do autor ou da autora; 

1.4. Não serão admitidos mais de três coautores ou coautoras por resumo; 

1.5. Cada autor ou autora  poderá submeter até dois resumos, incluídas as coautorias; 

1.6. Os resumos deverão ser encaminhados em duas vias, uma contendo informações 

sobre autoria e a outra desidentificada. O resumo identificado deverá conter currículo 

resumido com, no máximo, 05 linhas contendo, especialmente, filiação institucional, 

histórico acadêmico e correio eletrônico; 

1.7. Formalmente, os resumos deverão conter título em negrito, texto com até 500 

palavras e de três a cinco palavras-chave. Sugere-se a utilização destes elementos nesta 

ordem. A apresentação deverá ser em formato Microsoft Word, espaçamento entre linhas 

simples, escrito em fonte Times New Roman 12 ou Arial 10. O sistema de referência a ser 

utilizado deverá ser autor-data, com observância às normas da ABNT; 

1.8. A bibliografia não está incluída no cômputo de 500 palavras; 

1.9. A Comissão Científica do VI Encontro RENAPEDTS encaminhará os resumos 

recebidos para avaliação, que será realizada por duas pessoas em Double Blind Review; 

1.10. O resultado, pela aceitação ou não do resumo, será comunicado até o dia 30 de 

junho de 2022, no endereço eletrônico oficial do evento: http://www.renapedts.com.br. 

 

2. DA SUBMISSÃO DE ARTIGOS 

 
 

2.1. O artigo prévio ou relatório de pesquisa deverá ser encaminhado, exclusivamente por 
e-mail, até 15 de agosto de 2022. 

2.2. Formalmente, os artigos deverão apresentar capa com a identificação de autoria e 

eventual coautoria, com suas respectivas credenciais, quais sejam, filiação institucional 

com a indicação da cidade, estado e país da instituição, titulação acadêmica mais elevada, 

grupo de pesquisa que integra, vínculos profissionais e correio eletrônico, observando o 

limite máximo de cinco linhas. Na  página seguinte, deverá ser identificado o título do 

artigo em negrito e em inglês em itálico, resumo em português e inglês (abstract) de até 

500 palavras cada, de três a cinco palavras-chave em português e inglês, introdução, 

desenvolvimento, com identificação da metodologia empregada e objetivos pretendidos, 
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considerações finais e referências bibliográficas O artigo completo não poderá ultrapassar 

10.000 palavras, com exceção das notas de rodapé e referências bibliográficas, e deverá 

ser formatado segundo as normas da ABNT, exceto as citações, que deverão utilizar o 

sistema autor-data. O artigo deverá ser apresentado em formato Word, espaçamento entre 

linhas de 1.5, escrito em fonte Times New Roman 12 ou Arial 10; 

2.3. As pesquisas encaminhadas na forma de artigo completo poderão ser oralmente 

apresentadas nos Grupos de Trabalho do VI  Encontro da RENAPEDTS, em data e horário  

previamente estipulados, com tempo de exposição de no máximo 15 minutos; 

2.4. O artigo definitivo deverá ser enviado no prazo de 60 dias depois da apresentação no 

VI Encontro da RENAPEDTS para o correio eletrônico do evento 

(renapedtsrecife@gmail.com). 

2.5 Serão concedidos certificados para todos os trabalhos aceitos, desde que apresentados 

presencialmente no VI Encontro da RENAPEDTS. 

 
3. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
 

3.1. É de total responsabilidade das autoras e dos autores a adequação às regras 

estipuladas neste edital, bem como o acompanhamento das notificações da organização 

do evento enviada por e-mail e disponibilizadas no site oficial do evento; 

3.2. Os artigos apresentados serão distribuídos, por adequação temática, aos seguintes 

Grupos de Trabalho: 

GT 1 - História do movimento operário e da legislação social; 

GT 2 - Sindicatos, associações de trabalhadores, movimentos sociais, greve e 

mobilizações; 

GT 3 - Novas tecnologias e mundos do trabalho; 

GT 4 - Desafios epistêmicos para o Direito do Trabalho; 

GT 5 - Gênero, sexualidade e Estudos Críticos de Direito do Trabalho; 

GT 6 - Racismo estrutural, decolonialidade e Direito do Trabalho; 

GT 7 - Neoliberalismo e ambientes de trabalho: interações entre estruturas físicas 

e psicossociais; 

GT 8 - Direito do trabalho, meio ambiente e direito à cidade: desafios e 

conexões; 



 

 

 
 

 

GT 9 - Trabalho escravo, imigração e refúgio; 

GT 10 - Regulação do trabalho: flexibilização, precarização e neoliberalismo; 

GT 11 - Contrarreforma trabalhista: panorama, desdobramentos e possibilidades 

de revogação; 

GT 12 - Desenhos institucionais, sistema de Justiça e relações de trabalho; 

GT 13 - Direitos fundamentais, relações de trabalho e proteção social; 

GT 14 - Proteção social para além do trabalho: seguridade social e janelas abertas 

para pensar o futuro. 

3.3. Cada Grupo de Trabalho contará com a participação de pelo menos 2 debatedoras ou 

debatedores e uma coordenadora ou um coordenador, que serão indicadas e indicados 

pela comissão científica; 

3.4. Alterações nas datas e horários para a apresentação em Grupos de Trabalho serão 

divulgadas no site oficial do Encontro; 

3.5. Por ocasião do encontro, as pessoas interessadas poderão realizar lançamento de 

livros dos quais sejam autoras ou coautoras, em dia e hora a serem divulgados na 

programação; 

3.6. Maiores informações poderão ser obtidas através do seguinte correio eletrônico: 

renapedtsrecife@gmail.com. 

 

Recife, 16 de março de 2022. 

 
 

Grupo de Pesquisa Direito do Trabalho e Teoria Social Crítica  

Grupo de Pesquisa Direito, Economia e Política 

Faculdade de Direito do Recife - Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) 
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