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1- DA REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO  

A Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio – CNTC, realizará nos dias 04 e 05 

de outubro de 2017 o Seminário Nacional CNTC – Reforma Trabalhista: impactos da lei e 

ações para o seu enfrentamento. 

2- DO PÚBLICO DESTINATÁRIO  

O seminário destina-se a advogados Trabalhistas, estudantes de Direito, representantes do 

Ministério Público do Trabalho e Magistrados do Trabalho e dirigentes sindicais. 

3- DO INÍCIO E TÉRMINO DO EVENTO  

O evento terá início em 04 de outubro de 2017 e encerramento no dia 05 do mesmo mês e 

ano, conforme programa oficial disponibilizado no site da CNTC. 

www.cntc.org.br 

4- DAS INSCRIÇÕES  

As inscrições estarão abertas no Portal do Seminário Nacional CNTC por meio do hotsite 

www.cntc.org.br do dia 28 de agosto de 2017 até 26 de setembro de 2017 ou até atingir o 

limite de vagas.  

A categoria de Estudante é destinada as pessoas físicas que estejam cursando a graduação 

em Direito.  

5- DO NÚMERO DE VAGAS  

O evento terá limite máximo de 600 (seiscentas) vagas para participantes, sendo que 100 

(cem) vagas serão destinadas para estudantes de Direito.  

6- DO PREENCHIMENTO DAS VAGAS  

O evento terá limite máximo de vagas (vide item 05 deste Regulamento), que serão 

preenchidas obedecendo à ordem de inscrição.  

 

http://www.cntc.org.br/


 
 

7 – DA ORGANIZAÇÃO DO SEMINÁRIO 

A organização do Seminário Nacional CNTC – Reforma Trabalhista: impactos da lei e ações 

para o seu enfrentamento, terá a seguinte metodologia:  

DIA 04 DE OUTUBRO DE 2017 - Aberto para todos os públicos do item 02 deste Regulamento  

a) Painéis; 

DIA 05 DE OUTUBRO DE 2017- Aberto somente para advogados Trabalhistas, representantes 

do Ministério Público do Trabalho e Magistrados do Trabalho. 

b) Grupos de Trabalho;  

c) Plenária Final. 

8 – REGRAS PARA PARTICIPAÇÃO DOS GRUPOS DE TRABALHO TEMÁTICOS 

Os Grupos de Trabalho do Seminário Nacional CNTC serão instâncias de debate e votação 

das propostas e diretrizes para subsidiar o Documento Final do Seminário. Aberto somente 

para advogados Trabalhistas, representantes do Ministério Público do Trabalho e 

Magistrados do Trabalho. 

 

Os grupos serão divididos nos seguintes temas: 

Grupo 1 – Custeio do sistema sindical; 

Grupo 2 – Trabalho em condição degradante; 

Grupo 3 – Negociado sobre legislado; 

Grupo 4 – Acesso à Justiça do Trabalho e barreiras processuais; 

Grupo 5 – Jornada de Trabalho e Novas formas de contratação (Trabalho Intermitente, 

Teletrabalho, Autônomo, Pejotização e Terceirização):  

Grupo 6 – Comissão de Empregados e a Representação Sindical. 

Os grupos serão instalados com quórum mínimo de 05 pessoas, sendo composto por 01 

(um) Coordenador e 01 (um) Relator; 

O Coordenador terá a função de organizar as discussões dos Grupos de Trabalho, controlar 

o tempo e organizar a participação dos (as) representantes (as) e convidados (as);  

Os Relatores terão a função de sintetizar os Enunciados;  

Os Grupos de Trabalho acontecerão no dia 05 de outubro, das 9h30 às 12h30. 



 
 

O período da tarde do dia 05 de outubro será dedicado à apresentação das propostas e 

diretrizes de cada Grupo de Trabalho. 

Cada Grupo de Trabalho deverá apresentar de 01 (um) a 05 (cinco) enunciados, com 

indicação de até dois componentes do grupo para leitura e defesa dos enunciados, no tempo 

de 15 (quinze) minutos. 

Após a apresentação de cada Grupo de Trabalho, será aberto o prazo para debates de 05 

(cinco) minutos ao público, para até  03 (três) questionamentos e posteriormente votação 

dos enunciados apresentados. 

9– DA SUBMISSÃO DE ENUNCIADOS E PAUTAS PARA GRUPOS DE TRABALHO 

Qualquer participante do segundo dia do evento poderá enviar até o dia 26 de setembro de 

2017 enunciados com indicação de um dos temas dos 06 grupos de trabalho com uma breve 

justificativa.  

Ficará a critério do coordenador aceitar e levar à discussão no grupo os enunciados 

apresentados que não atendam ao modelo pré-estabelecido, assegurando-se, dessa forma, 

sugerir a modificação do teor do enunciado para que atenda ao modelo do evento. 

O participante que apresentar enunciados para mais de 01 tema dos Grupos de Trabalho 

será sorteado para participar de somente de 01 (um) dos Grupos. 

10 - DO CREDENCIAMENTO, FREQUÊNCIA E CERTIFICADO  

No primeiro dia do evento, o participante deverá se dirigir a Secretaria do evento para 

efetivar seu credenciamento, a fim de retirar o material do Seminário, bem como seu crachá 

de identificação, o qual ostenta cor e todas as informações do participante (nome, grupos 

temáticos em que está inscrito etc). O referido crachá deverá ficar à mostra durante a 

permanência do participante no espaço do evento, porque, além de identificá-lo, também 

será utilizado para controlar o ingresso nas salas do evento e a respectiva presença do 

participante. Ao final do primeiro dia de evento, a organização disponibilizará o certificado 

ao participante que estiver inscrito somente para o primeiro dia.  

Da mesma forma o certificado estará disponível ao final do segundo dia do evento para os 

participantes dos dois dias do Seminário. 

11- DAS OBRIGAÇÕES DO PARTICIPANTE  

São obrigações do participante: a) cumprir o disposto nas cláusulas do presente 

regulamento, bem como na legislação em vigor; b) observar a data e o horário de início das 

palestras, a fim de não causar transtornos ao andamento das atividades, bem como aos 

demais participantes; c) acatar as normas regulamentares impostas pelo Seminário Nacional 

CNTC.  


