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RESUMO RESUMO RESUMO RESUMO SIMPLES SIMPLES SIMPLES SIMPLES ––––    MODELO AMODELO AMODELO AMODELO A    
    

Parágrafo único, fonte times new roman, tamanho 12 e espaçamento simples entre 
linhas. O resumo (250 a 500 palavras) deve conter objetivos do trabalho, material e 
métodos, resultados e conclusões, ainda que parciais. 

O autor principal e expositor é o primeiro que deve constar na indicação dos autores no 
resumo. INDICAÇÃO OBRIGATÓRIA EMAIL DO ORIENTADORINDICAÇÃO OBRIGATÓRIA EMAIL DO ORIENTADORINDICAÇÃO OBRIGATÓRIA EMAIL DO ORIENTADORINDICAÇÃO OBRIGATÓRIA EMAIL DO ORIENTADOR     

Indicar os dados de identificação dos autores logo após o email do orientador . 
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REFORMA TRABALHISTA E PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO NO 
BRASIL 

 
(Indicação de autoria)  

XXXXXX, Xxxxxx*; XXXXXX, Xxxxxx**; XXXXXX, Xxxxxx*** (Orientador). 
 
Como um dos fundamentos da Constituição Federal o trabalho constitui 
instrumento de garantia da dignidade da pessoa humana e a maximização 
dos benefícios assegurada pela legislação vigente deve ser preservada. A 
reestruturação produtiva do capital, nas condições históricas do 
capitalismo global, acarreta mudanças estruturais no mundo do trabalho, 
dentre elas, a flexibilização das relações trabalhistas. Como um dos 
fundamentos da Constituição Federal, o trabalho constitui instrumento de 
garantia da dignidade da pessoa humana. As normas emanadas da 
legislação federal destinam-se à satisfação e à garantia dos direitos dos 
trabalhadores, contribuindo para a efetivação de seu valor social, 
colocando-o como um instrumento de concretização da dignidade da 
pessoa humana. Entretanto, a Reforma Trabalhista aprovada em julho de 
2017, apresenta grandes similitudes com um documento elaborado pela 
Confederação Nacional da Industria (CNI), indicando o caráter corporativo 
da referida reforma, pela qual os interesses da classe empresarial 
prevalecem sobre os direitos coletivos do mundo do trabalho. Desta forma, 
com base no método dedutivo e análise teórica/documental, a presente 
pesquisa objetiva a verificação da relação existente entre a flexibilização 
trabalhista, a precarização do trabalho e a não valoração do trabalho como 
instrumento de garantia da dignidade da pessoa humana. 
Palavras-chave: Trabalho; Precarização;    Dignidade    da    pessoa    
humana. 
(Alterar os dados do rodapé segundo especificidades dos autores e/ou evento) 
___________________ 
* Graduando do curso de graduação em xxxxxxx, Instituição/Sigla. 
** Graduando do curso de graduação em xxxxxxx, Instituição/Sigla. 
***Docente orientador do curso de graduação em xxxxxxx, Instituição/Sigla. E.mail: 
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