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Ementa: Os riscos labor-ambientais no meio ambiente do trabalho na inter-

relação entre qualidade ambiental e saúde do trabalhador, e a análise 

dos mecanismos de tutela da saúde socioambiental, sob a ótica do 

Direito Internacional do Trabalho e do Direito Internacional do Meio 

Ambiente, no contexto dos Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável. 

Objetivos: Compreender o contexto de interação e interconectividade entre a 
questão ambiental global e os desafios da atualidade impostos ao 
mundo do trabalho, analisando os riscos ambientais que afetam o meio 
ambiente do trabalho, bem como a construção de mecanismos de tutela 
da saúde socioambiental, sob a ótica dos avanços do Direito 
Internacional do Trabalho e do Direito Internacional do Meio 
Ambiente, no contexto da proposta da sustentabilidade e das 
responsabilidades compartilhadas entre Estado e sociedade na busca da 
implementação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. 

Metodologia: O conteúdo de cada uma das aulas previamente definidas no 
planejamento serão desenvolvidos por meio de aulas síncronas 
dialogadas, e por meio de seminários e debate com a participação ativa 
dos discentes, embasada na leitura prévia de textos de apoio, que 
comporão as atividades assíncronas. 

 

CRONOGRAMA ENCONTROS  - 21/09; 28/09; 

05/10; 19/10; 26/10; 09/11; 23/11; 30/11 (oito encontros) 
 
Primeiro encontro Apresentação da disciplina e exposição da 
metodologia de trabalho e o Cronograma das atividades de aula de 
acordo com o número de alunos inscritos. 
 



 
 
 

As aulas são participativas envolvendo contribuição conjunta do professor e 

alunos, desta forma o processo de avaliação é contínuo e o discente deve 

contribuir para o debate apresentando argumentos que avancem a discussão e 

contribuam com pontos de vista pertinentes ao tema, e revele 

aprofundamento da pesquisa e capacidade de argumentação. 
A avaliação final será feita através de uma média nos seguintes critérios: 

a) seminários de pesquisa – peso 2; 

b) trabalho final (entrega no final do trimestre) – peso 2; 

c) participação nas aulas indicativa da leitura e preparação prévia – peso 1 

 

UNIDADES TEMÁTICAS  

 

 

UNIDADE I– Meio Ambiente do Trabalho: o diálogo entre o direito 

ambiental e o direito do trabalho 

 

UNIDADE II - A tutela internacional do direito ao trabalho 

seguro,  e decente: o papel da OIT e da OMS 

UNIDADE III – Meio Ambiente do Trabalho e Alterações Climáticas 

UNIDADE IV - Riscos e contaminação labor-ambiental: a dimensão da 

saúde socioambiental  

UNIDADE V – Responsabilidade socioambiental das 

Empresas e o papel dos Sindicatos 

UNIDADE VI – Temas emergentes: Meio ambiente do 

trabalho Pandemia do COVID-19 



UNIDADE VII – Casos jurisprudenciais emblemáticos 
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