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PLANO DE TRABALHO 

FIELD PROJECT  VÍNCULO DE EMPREGO E TRABALHADORES DIGITAIS 

AUTORIA PAULO RENATO FERNANDES DA SILVA DISCENTES Nº MÁX. 10 

SUPERVISÃO A SER PREENCHIDO PELA COORDENAÇÃO DE ENSINO DISCENTES Nº MÍN. 6 

REQUISITOS  ABERTO PARA DISCENTES DO 5º PERÍODO 

PÚBLICO ALVO TST 

CÓDIGO GRDDIR039 PERÍODO 2021.1 NATUREZA PRÁTICA CARGA HORÁRIA 60h 

EMENTA Jurisprudência.  TST e os casos de pedidos de vínculo de emprego de trabalhadores em plataformas digitais. 

PROBLEMA 
Como a jurisprudência do TST vem julgando os casos de trabalhadores em plataformas digitais que pedem o 
reconhecimento do vínculo de emprego? 

PRODUTO Parecer sobre os resultados da pesquisa para envio ao público alvo. 

OBJETIVO 
Identificar a tendência de comportamento do STF, nos pedidos de vínculo empregatício por trabalhadores em 
plataformas digitais. 

METODOLOGIA Debates, pesquisa e confecção do produto. 

HABILIDADE 
 

Exigência 
MEC 

 
RESOLUÇÃO 
nº 5, 18 de 

dezembro de 
2018 

X 
Interpretar/aplicar as normas (princípios e regras) do sistema jurídico nacional, observando a experiência 
estrangeira comparada, quando couber, articulando o conhecimento teórico com a resolução de problemas. 

X 
Demonstrar competência na leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos jurídicos, de caráter 
negocial, processual ou normativo, bem como a devida utilização das normas técnico-jurídicas. 

 Demonstrar capacidade para comunicar-se com precisão. 

X 
Dominar instrumentos da metodologia jurídica, sendo capaz de compreender e aplicar conceitos, estruturas e 
racionalidades fundamentais ao exercício do Direito. 

X 
Adquirir capacidade para desenvolver técnicas de raciocínio e de argumentação jurídicos com objetivo de propor 
soluções e decidir questões no âmbito do Direito. 

 Desenvolver a cultura do diálogo e o uso de meios consensuais de solução de conflitos. 

X 
Compreender a hermenêutica e os métodos interpretativos, com a necessária capacidade de pesquisa e de 
utilização da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras fontes do Direito. 

X 
Ter competências para atuar em diferentes instâncias extrajudiciais, administrativas ou judiciais, com a devida 
utilização de processos, atos e procedimentos. 

 Utilizar corretamente a terminologia e as categorias jurídicas. 

 Aceitar a diversidade e o pluralismo cultural. 

X Compreender o impacto da inteligência artificial e das novas tecnologias na área jurídica.  

X Possuir o domínio de tecnologias e métodos para permanente compreensão e aplicação do Direito. 

 
Desenvolver a capacidade de trabalhar em grupos formados por profissionais do Direito ou de caráter 
interdisciplinar.  

 Apreender conceitos deontológico-profissionais e desenvolver perspectivas transversais sobre direitos humanos. 

 Outras: 

PROGRAMA GERAL (cronograma dos encontros semanais presenciais (em média 15) 

ATIVIDADE TEMA 

1 Estruturação do plano e dos critérios da pesquisa 

2 Reunião de trabalho para análise do plano e dos critérios da pesquisa  

3 Pesquisa no âmbito da 1ª Turma do TST 

4 Pesquisa no âmbito da 2ª Turma do TST 

5 Pesquisa no âmbito da 3ª Turma do TST 

6 Pesquisa no âmbito da 4ª Turma do TST 

7 Pesquisa no âmbito da 5ª Turma do TST 

8 Pesquisa no âmbito da 6ª Turma do TST 

9 Pesquisa no âmbito da 7ª Turma do TST 

10 Pesquisa no âmbito da 8ª Turma do TST 

11 Pesquisa no âmbito da SDI 1 do TST 

12 Pesquisa no âmbito da SDI 1 do TST 

13 Pesquisa no âmbito do Pleno e jurisprudência cristalizada do TST 

14 Consolidação e análise dos dados coletados 
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15 Fechamento da pesquisa e elaboração da conclusão final 

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

A avaliação será composta pela (i) entrega dos trabalhos e realização das atividades de campo (60%), (ii) presença 
(20%) e participação (20%) nos encontros semanais de orientação do campo. 
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