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SOBRE A PROPOSTA SOBRE O INSTITUTO BASE

A presente proposta contém um conjunto de
cursos de formação continuada destinada a
magistrados, advogados e servidores.

Os cursos desenvolvem a abordagem de temas
jurídicos, complementados por um enfoque
multidisciplinar e pelo olhar da Filosofia.

O trabalho do BASE abrange a elaboração dos
conteúdos programáticos, a coordenação e
seleção dos docentes e a apresentação de
referências bibliográficas para cada um dos
cursos.

O BASE é um instituto de educação
credenciada no MEC que oferece cursos em
nível de graduação e pós-graduação.

Seu corpo docente é formado por especialistas,
mestres e doutores, oriundos das
universidades mais tradicionais do Brasil e do
mundo, com formação multidisciplinar e
atuação profissional em diversas áreas.

Seus cursos primam pela excelência e pela
didática no ensino e suas propostas podem ser
adequadas conforme as necessidades
existentes.
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TEMAS DE CURSOS

Tema :
Racismo e relações de trabalho

Objetivo :
Distinguir racismo individual, institucional e estrutural ; conceituar e diferenciar
preconceitos, estereótipos, e discriminações ; descrever e explicar condutas
conscientemente e inconscientemente racistas ; apontar conjunto de sanções
administrativas e civis aplicáveis às hipóteses existentes ; aprimorar o magistrado na
condução de audiências e na fixação de indenizações.

Carga horária : 16 h
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TEMAS DE CURSOS

Tema :
Trabalhadores invisíveis e o Direito do Trabalho

Objetivo :
Descrever o conceito de trabalhador invisível e as várias espécies de invisibilidade;
Apresentar estatísticas sobre o fenômeno e explicar suas causas e seus efeitos
socioeconômicos; explicar as hipóteses abrangidas pela competência da Justiça do
Trabalho e as particularidades existentes para análise e julgamento de casos jurídicos
envolvendo trabalhadores nessa condição.

Carga horária: 16 h
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TEMAS DE CURSOS

Tema :
Assédio moral nas relações de trabalho

Objetivo :
Apresentar a tipologia e classificação das várias vertentes de assédio moral e sua
caracterização, considerando o contexto contemporâneo de transformação das
relações de trabalho. Explicar as hipóteses de ações coletivas e multas administrativas
e função do Judiciário na prevenção do assédio moral. Aprimorar o magistrado na
condução de audiências e na fixação de indenizações.

Carga horária: 8 h
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