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1. IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA: 

TÓPICA: DIREITO SINDICAL INTERNACIONAL 

Professor: Sandro Lunard Nicoladeli 

Período letivo: 2015/01 

Turma e horário: Turma – NPJ/ sala 01 – Horário sexta-feira/10:10h.  

 

2. EMENTA: 

Trabalho Decente e Direitos Humanos. Organização Internacional do Trabalho: estrutura e 

normatização. A liberdade sindical como princípio fundante da organização.  O controle de normas via 

Comitê de Liberdade Sindical. Análise dos casos de antissindicalidade. 

 

3. OBJETIVOS DA DISCIPLINA: 

3.1 – Gerais:  

O ensino da disciplina tem por escopo despertar o interesse dos alunos para uma visão 

sistemática e metodologicamente moderna, dotando-os de elementos teórico-práticos para uma 

reflexão aprofundada das relações do trabalho, nos planos doutrinário, jurisprudencial e vivencial, em 

especial a análise do fenômeno do sindicalismo internacional, elemento fomentador do direito coletivo 

do trabalho e suas expressões na contratação coletiva e nas formas de solução dos conflitos. 

  

3.2 – Específicos:  

- Dotar os estudantes de instrumental teórico para o conhecimento da formação e do 

conteúdo do Direito Coletivo do Trabalho, em especial do Direito Sindical Internacional. 



- Estudar as normas internacionais da Organização Internacional do Trabalho, notadamente 

aquelas que tratam da temática da liberdade e autonomia sindical e das formas de promoção do 

trabalho decente. 

- Analisar o instituto da greve, sua evolução histórica e contornos legais conferidos pela Lei 

7783/89. 

 

4. METODOLOGIA E ESTRATÉGIA:  

- O conteúdo programático será apresentado por meio de seminários apresentados por equipes de 

alunos e por profissionais convidados, além de pesquisa bibliográfica e debates. 

- Serão priorizadas como elemento de fixação dos conteúdos a utilização de textos, análises ou 

informações de jornais ou periódicos atinentes ao conteúdo programático, possibilitando o debate e a 

análise crítica dos regramentos diante dos problemas que a realidade apresenta. 

 

5. PROCESSO DE AVALIAÇÃO: 

Seminários + trabalho, sendo 50% da nota consistentes em degravação das palestras e 

conversão delas em texto e outros 50% consistentes em estudo dos casos do Comitê de Liberdade 

Sindical. 
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