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PROGRAMA DE ENSINO 

MESTRADO E DOUTORADO EM DIREITO 
 

CURSO: 
( X ) - MESTRADO EM DIREITO 

Ano Letivo: 2022_02 
(     ) - DOUTORADO EM DIREITO 

DISCIPLINA: Tecnologia, Trabalho e Regulação 

CARGA HORÁRIA: 45 horas CRÉDITOS: 03 créditos 

TURMA: 2022_01 

PROFESSOR(A): Dr. Bruno Bastos de Oliveira e Dr. Daniel Barile da Silveira 

ASSISTENTE:  

DATA DAS AULAS: 

08/09/2022 – Bruno Bastos 
08/10/2022 – Daniel Barile 
28/10/2022 – Bruno Bastos 
15/12/2022 – Daniel Barile 

 

1. EMENTA:  

Relações de Trabalho, democracia social e Econômica. Tecnologia e seu emprego nas relações de 
trabalho. Estado nacional e os desafios do avanço tecnológico nas relações de trabalho. Transformações 
dos modelos de trabalho na sociedade da inteligência artificial. Meio de ambiente de trabalho, doenças 
ocupacionais e transformações tecnológicas. Tecnologia e mercado de trabalho jurídico. 

 

      2.   OBJETIVOS EDUCACIONAIS: 

2.1 Objetivos Gerais: Com o processo de globalização ocorreu a aceleração dos processos de produção 
e internacionalização da economia principalmente, onde a empresa passou a se destacar ainda mais 
nesse cenário, em especial as multinacionais, cabendo a discussão sobe essa nova relação atualmente 
mantida entre elas e o Estado Nacional (Estado Nação), implicando na mudança de comportamento 
desse último, ou seja, na forma de sua atuação. Salienta-se aqui a atual revolução tecnológica (a contar 
da década de 70 do século XX) que produziu a quebra dos paradigmas até então existentes, em especial 
referente às relações de trabalho, com o emprego das novas tecnologias e a produção de resultados 
danosos aos direitos sociais, como exemplo, o chamado desemprego estrutura, observando-se  também 
a construção de um processo de desregulamentação ou uma redução da capacidade regulatória do 
Estado por conta dos efeitos gerados por esse mesmo processo de globalização. Como exemplo, as 
chamadas plataformas de economia compartilhada vêm merecendo um estudo profundo em especial por 
mudar a forma como as pessoas estão se relacionando sendo praticamente descabido o propósito de 
limitação do uso dessa tecnologia diante de mercado internacional altamente competitivo. Observa-se 
que os instrumentos tradicionais que dispõe o Direito não se apresentam mais adequados para tratar 
dessa nova realidade. Diante de tudo isso, em se adotando a linha da necessidade de seguir o viés 
regulatório, como isso deverá ser feito, quais características esses novos instrumentos ou iniciativas 
deverão possuir? 
 
2.2 Objetivos Específicos: Propiciar uma visão de conjunto dos direitos fundamentais/sociais, 

identificando os dilemas surgidos a partir da chamada reestruturação produtiva diante do valor 

constitucional dado ao trabalho. A necessidade de se estabelecer a função social da empresa dentro do 

significado moderno de atividade empresarial e a participação do Estado em todo este contexto, com 

vistas à realização dos valores sociais, especialmente a garantia do emprego e a efetivação da dignidade 

do trabalhador. O enfrentamento das novas tecnologias aplicadas às relações de trabalho e em especial 

a hipótese de adoção de novos instrumentos para a regulação pelo Estado desse novo contexto social, 

especialmente provocado pela aplicação dessas novas tecnologias.  
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      3.   CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:  

1. O valor trabalho humano na Constituição Federal: as várias concepções do trabalho; a 
metamorfose do trabalho. 
2. Estado nacional e os desafios do avanço tecnológico nas relações de trabalho: liberdade de 
empreender e valorização social do trabalho; democracia social e econômica.  
3. Tecnologia e seu emprego nas relações de trabalho: as mudanças no mercado de trabalho frente 
à necessidade de garantia dos direitos sociais; formas de empregar a tecnologia nas relações de 
trabalho; desemprego estrutural.  
4. Super jobs e a evolução dos modelos de trabalho na sociedade da inteligência artificial (standart 
jobs, hybrid jobs e superjobs). Habilidades tecnológicas e futuros profissionais.  
5. Hiperconexão, Infodemia e Infoxicação no ambiente de trabalho: o trabalhador integral e a 
regulação dos ambientes tecnológicos pelo Estado. Tecnoestresse e a sociedade do cansaço. Direito à 
desconexão.  
6. Tecnologia e o mercado de trabalho jurídico: o emprego dos meios digitais na prática do Direito.. 

 

     4.   PROCEDIMENTOS – RECURSOS – AVALIAÇÃO: 

 4.1 - Procedimentos Didáticos: Em face dos novos paradigmas da sociedade moderna, busca-se 

através dos procedimentos didáticos a serem aplicados no decorrer do curso, obter do aluno a prática 

reflexiva, através da realização de trabalhos em grupo, partindo de situações concretas, exposições em 

sala de aula pelo professor, análise crítica de textos escolhidos tematicamente para cada tópico do 

programa. 

4.2  - Recursos: análise de textos; estudos expositivos em sala; lançamento de problemas e 
apresentação de filmes temáticos com estudo dirigido. 
 

4.3 -  Avaliação:  

• SEMINÁRIOS: os mestrandos deverão apresentar dois seminários, o primeiro dia 28/10/2022 e o 

segundo no dia 15/12/2022. Os temas dos seminários serão definidos pelos professores, nos dois 

primeiros encontros. Valor: de 0,0 a 4,0 pontos. 

• ARTIGO: os mestrandos deverão entregar artigo científico, com temática relacionada ao conteúdo 

da disciplina e utilizando referenciais teóricos estudados. O artigo deve ser escrito em fonte Times 

New Roman, tamanho 12 e deve ter entre 18 e 25 páginas. A entrega do artigo deve ser feita até 

o dia 23/12/2022, devendo o mesmo ser encaminhado para os e-mails: brunobastos@unimar.br e 

danielbarile@unimar.br . Valor: de 0,0 a 6,0 pontos. 

 

      5.   BIBLIOGRAFIAS:  

5.1 – Bibliografia básica: 
 

ANTUNES, Ricardo. O privilégio da servidão: o novo proletariado de serviços da era digital. São Paulo: 
Boitempo, 2018. 
 
BAUMGARTEN, Maíra. Tecnologia e desenvolvimento. In: CATTANI, Antonio David; HOLZMANN, 
Lorena (org.). Dicionário de trabalho e tecnologia. 2 ed. rev. ampl. Porto Alegre: Zouk, 2011. 
 

BRITO, Edvaldo. Reflexos jurídicos da atuação do Estado no domínio econômico. 2 ed. São Paulo: 
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Saraiva, 2016. 

5.2- Bibliografia complementar: 
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contemporânea. 3 ed. São Paulo: Malheiros, 2010. 
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2020, p. 12. Disponível em: http://www.revistademorfologiaurbana.org/index.php/rmu/article/view/157/104. 

Acesso em: 5 jul. 2021. 
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Global Human Capital Trends. Londres: Delloite, 2019. Disponível em: 

https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/us/collections/HC-Trends2019/DI_HC-Trends-2019.pdf. 

Acesso em 01. ago. 2021. 
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GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988: interpretação e crítica. 19 ed. São 

Paulo: Malheiros, 2018. 

JOHNSON, Clay. A dieta da informação: uma defesa do consumo consciente. São Paulo: Novatec, 
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Marília, 06 de setembro de 2022. 
 
 

______________________________________________________________ 
Assinatura 

 

Coordenador(a) do Curso: _______________________________________ 

 

Aprovado pela Subcomissão do Curso em: ______/______/20_______. 

 


