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UDF PROMOVE AULA MAGNA SOBRE
DIREITO TRABALHISTA

Aulas serão ministradas entre 10 e 11 de agosto, às 19h e às
8h, respectivamente.
O Centro Universitário do Distrito Federal (UDF), instituição
que integra o grupo Cruzeiro do Sul Educacional, em parceria
com a Escola Nacional Associativa dos Magistrados da Justiça

do Trabalho (Enamatra), órgão de docência da Anamatra,
iniciará a primeira pós-graduação do Centro-Oeste em direito
do trabalho, processo do trabalho e seguridade social.
Para a abertura do curso, o UDF e a Enamatra vão realizar duas
Aulas Magnas abertas à comunidade. As aulas ocorrem em 10 e 11
de agosto, às 19h e às 8h, respectivamente. Na sexta-feira
(10), a aula será ministrada pelo Prof. do UDF e Ministro do
Tribunal Superior do Trabalho (TST), Dr. Maurício Godinho
Delgado, que discutirá o tema “O Direito do Trabalho e a
Reforma Trabalhista: avanço ou retrocesso?”. Já a aula do dia
11 será liderada pelo Presidente da Anamatra, Prof. Dr.
Guilherme Feliciano, que abordará o tema “Princípios do
Direito do Trabalho no mundo contemporâneo”.

Divulgação/UDF
As aulas ocorrem em 10 e 11 de agosto, às 19h e às 8h,
respectivamente. As inscrições são gratuitas.

A inauguração do curso de especialização tem como objetivo
aprimorar profissionais para atuação nas áreas do direito do
trabalho, processo do trabalho, seguridade social, entre
outras. O curso é voltado para bacharéis em direito, advogados
trabalhistas, auditores fiscais do trabalho, engenheiros e
técnicos em segurança do trabalho, médicos do trabalho e
demais profissionais ligados à área trabalhista. Para
participar das aulas magnas, os interessados devem se
inscrever pelo site do UDF. As inscrições são gratuitas.
Anote!
Aulas Magnas de Direito do Trabalho, Processo do Trabalho e
Seguridade Social

Aula Magna O Direito do Trabalho e a Reforma Trabalhista:
avanço ou retrocesso?
Data: 10 de agosto
Horário: 19h
Local: Auditório do Edifício Sede – SEP/SUL EQ704/904 Conjunto
A, Brasília-DF
Inscrições: https://siaa.cruzeirodosul.edu.br/eventos/index.js
p?emp=6&gru=72&eve=18
Aula Magna Princípios do Direito do Trabalho no mundo
contemporâneo
Data: 11 de agosto
Horário: 8h
Local: Sala 401 – Edifício Sede – SEP/SUL EQ704/904 Conjunto
A, Brasília-DF
Inscrições: https://siaa.cruzeirodosul.edu.br/eventos/index.js
p?emp=6&gru=72&eve=19

