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XVIII Encontro Nacional da ABET 

Associação Brasileira de Estudos do Trabalho  

Brasília, 5 a 9 de setembro de 2023 

(Evento presencial) 

 

Futuros do Trabalho: reconstruindo caminhos para a proteção social no Brasil 

 

EDITAL 01/2022 

PRÊMIO MUNDOS DO TRABALHO EM PERSPECTIVA MULTIDISCIPLINAR 

 

APRESENTAÇÃO 

 

Art. 1º O Prêmio “Mundos do Trabalho em Perspectiva Multidisciplinar” é uma promoção da 

Associação Brasileira de Estudos do Trabalho – ABET, sendo regulamentado pelo presente Edital. 

 

DOS OBJETIVOS 

Art. 2º O Prêmio tem a finalidade de estimular, por meio do apoio à publicação, pesquisas sobre temas 

referidos ao mundo do trabalho, realizadas em diferentes áreas de conhecimento, caracterizando a 

perspectiva multidisciplinar da premiação. 

Art. 3º O Prêmio objetiva: 

a) promover a inter e a multidisciplinaridade nos estudos sobre o mundo do trabalho no Brasil; 

b) estimular a produção de novos estudos sobre temas e aspectos do trabalho; 

c) propiciar a divulgação de abordagens atuais e históricas sobre a realidade do trabalho para 

trabalhadores, sindicalistas, executivos de empresas, estudantes, pesquisadores e gestores de 

políticas públicas de trabalho nos níveis municipal, estadual e federal; 

d) contribuir para a interlocução entre diferentes atores do mundo do trabalho, tendo por cenário 

as mudanças vivenciadas nas últimas décadas; 

e) editar uma coleção de livros com temas históricos e contemporâneos sobre o trabalho. 

 

DA NATUREZA DAS PROPOSTAS 

 

Art. 4º O Prêmio será concedido a 1 (um) trabalho inédito, cuja abordagem seja, preferencialmente, 

interdisciplinar e que permita algum nível de generalização para além, eventualmente, do caso 

estudado. 

Art. 5º A inscrição de trabalhos está restrita a textos inéditos. São considerados inéditos os textos que 

não tenham sido publicados, parcial ou integralmente, por meio impresso ou eletrônico, na forma de 

livro, capítulo de livro ou artigo em periódico nacional. 

Art. 6º Para o caso de textos de teses e dissertações, serão aceitas aquelas defendidas nos anos de    

2021, 2022 e 2023 (no período de 1º de janeiro de 2021 até 28 de fevereiro de 2023). Tais textos 

devem ser apresentados já em forma de livros. 
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Parágrafo único: Os trabalhos já inscritos em concurso anterior da ABET não poderão ser inscritos 

para o presente edital. 

 

PARTICIPAÇÃO 

 

Art. 7º Poderão concorrer profissionais e estudantes de pós-graduação, com título de mestrado ou 

doutorado, por meio de trabalhos individuais ou de até 3 (três) coautoria(s), atendidas as especificações 

deste Edital. 

Art. 8º A apresentação da inscrição implica na aceitação, por parte do(a/e/s/as/es)  

candidato(a/e/s/as/es)  de todas as cláusulas do presente Edital. 

Parágrafo único. A inscrição feita em desconformidade com este Edital implicará a desclassificação 

do(a/e/s/as/es)  candidato(a/e/s/as/es). 

 

TEMAS 

 

Art. 9º Cada candidato(a/e) poderá concorrer com apenas um trabalho individual ou em coautoria, 

cujo tema dialogue com as questões elencadas nas ementas dos Grupos Temáticos do Encontro 

Nacional da ABET (https://www.even3.com.br/encontro-abet-2023/) abaixo especificados: 

GT 01: Trabalho, Territórios e Desenvolvimento 

GT 02: Regulação, Políticas e Instituições Públicas do Trabalho 

GT 03: Trabalho, Desigualdade e Pobreza 
GT 04: Reconfigurações do Trabalho 

GT 05: Sindicalismo e Ação Coletiva dos Trabalhadores 
GT 06: Relações de Gênero, Raciais e Geracionais no Trabalho 

GT 07: Trabalho Análogo ao Escravo: Conceitos, Manifestações e Desafios na Sociedade 

Contemporânea 

GT 08: Trabalho e Educação 

GT 09: Trabalho e Saúde 

GT 10: Trajetórias e Disposições Sociais em meio às Reconfigurações do Mundo do Trabalho 

GT 11: Emprego, Estrutura Ocupacional e Rendimentos 
GT 12: Trabalho e Economia Solidária 
GT 13: Dinâmicas Demográficas e Trabalho 

GT 14: Tecnologia e Trabalho durante a Pandemia de Covid-19. Pensando o Pós Pandemia: anos 

de reparação? 
GT 15: História Social do Trabalho 

GT 16: Uberização, Trabalho digital, Novas Formas de Controle e Resistência 

GT 17: Neoliberalismo, Reformas e Resistências 

 

AVALIAÇÃO 

 

Art. 10º São critérios para seleção e classificação dos trabalhos: 1) pertinência da proposta em relação 

ao Edital (01/2022) do Prêmio; 2) originalidade; 3) atualidade; 4) uso adequado da norma padrão de 

linguagem; 5) respeito às normas ABNT para padronização do texto e da bibliografia; 6) linguagem 

analítica e acessível; 7) definição do objeto e regência deste ao longo texto; 8) discussão com a 

bibliografia pertinente ao tema; 9) fundamentos para as opções metodológicas. 

http://abet-trabalho.org.br/grupo-tematico-01-trabalho-territorios-e-desenvolvimento/
http://abet-trabalho.org.br/grupo-tematico-02-regulacao-politicas-e-instituicoes-publicas-do-trabalho/
http://abet-trabalho.org.br/grupo-tematico-03-trabalho-desigualdade-e-pobreza/
http://abet-trabalho.org.br/grupo-tematico-04-reconfiguracoes-do-trabalho/
http://abet-trabalho.org.br/grupo-tematico-05-sindicalismo-e-acao-coletiva-dos-trabalhadores/
http://abet-trabalho.org.br/grupo-tematico-06-relacoes-de-genero-raciais-e-geracionais-no-trabalho/
http://abet-trabalho.org.br/grupo-tematico-07-trabalho-analogo-ao-escravo-conceitos-manifestacoes-e-desafios-na-sociedade-contemporanea/
http://abet-trabalho.org.br/grupo-tematico-07-trabalho-analogo-ao-escravo-conceitos-manifestacoes-e-desafios-na-sociedade-contemporanea/
http://abet-trabalho.org.br/grupo-tematico-08-trabalho-e-educacao/
http://abet-trabalho.org.br/grupo-tematico-09-trabalho-e-saude/
http://abet-trabalho.org.br/grupo-tematico-10-trajetorias-e-disposicoes-sociais-em-meio-as-reconfiguracoes-do-mundo-do-trabalho/
http://abet-trabalho.org.br/grupo-tematico-11-emprego-estrutura-ocupacional-e-rendimentos/
http://abet-trabalho.org.br/grupo-tematico-12-trabalho-e-economia-solidaria/
http://abet-trabalho.org.br/grupo-tematico-13-dinamicas-demograficas-e-trabalho/
http://abet-trabalho.org.br/grupo-tematico-14-tecnologia-gestao-e-processos-de-trabalho/
http://abet-trabalho.org.br/grupo-tematico-14-tecnologia-gestao-e-processos-de-trabalho/
http://abet-trabalho.org.br/grupo-tematico-15-historia-social-do-trabalho/
http://abet-trabalho.org.br/grupo-tematico-16-uberizacao-trabalho-digital-novas-formas-de-controle-e-resistencia/
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Parágrafo único. Os textos inscritos devem ser apresentados em versão integral. 

 

PREMIAÇÃO 

 

Art. 11º Será premiado 1 (um) trabalho dentre todos os inscritos. 

Parágrafo único. A Comissão Julgadora poderá decidir não conferir prêmio a nenhum dos trabalhos 

inscritos se esses não atenderem os requisitos estabelecidos no Art. 10 º. 

Art. 12º A premiação do trabalho vencedor consistirá na sua publicação em forma de livro, impresso 

ou e-book, por uma editora nacional, compondo a Coleção Mundos do Trabalho. 

Parágrafo único. A ABET definirá a tiragem da publicação tratada neste Edital e o número de 

exemplares que caberá a cada autor(a/e) premiado(a/e). 

 

PRAZOS E DOCUMENTOS DE INSCRIÇÃO 

Art. 13º As inscrições deverão ser efetuadas exclusivamente on-line, no seguinte endereço  eletrônico: 

https://www.even3.com.br/encontro-abet-2023/ 

§ 1º Para a inscrição, haverá a necessidade de anexação, em arquivo PDF, dos seguintes documentos: 

a) Ficha de Inscrição devidamente preenchida, conforme Anexo 1; 

b) Cópia do documento de Identidade e do CPF do(a/e/s/as/es) autor(a/e/es/as/ies); 

c) Currículo Lattes atualizado do(a/e/s/as/es) autor(a/e/es/as/ies); 

d) Declaração do(a/e/s/as/es) autor(a/e/es/as/ies) de não impedimento em participar do certame,     

conforme Anexo 2; 

e) O trabalho que participará do certame. 

§ 2º No caso de trabalho com dois ou até três autores(as/ies), todos(as/es) deverão encaminhar os 

documentos de que tratam as alíneas “b”, “c” e “d” do § 1º deste artigo. 

§ 3º Os textos dos trabalhos inscritos deverão atender as seguintes exigências: 

a) devem ser redigidos em fonte 12, Time New Roman ou Arial, espaço 1,5cm e 2cm em cada 

margem (direita, esquerda, superior, inferior) no mínimo. 

b) ser escritos em língua portuguesa, com um número de páginas entre o mínimo de 100 (cem)  e 

o máximo de 220 (duzentas e vinte), incluídas as referências bibliográficas e eventuais 

anexos. 

c) conter: 1) sumário; 2) resumo (de 10 a 15 linhas); 3) introdução; 4) capítulos e/ou partes; 5) 

conclusão e; 6) referências bibliográficas. A critério do(a/e/s/as/es) autor(a/e/es/as/ies) e 

respeitado o número máximo de páginas, poderá também ser incluído um índice remissivo. 

d) o título do trabalho deverá constar na folha de rosto. 

 

DO ENVIO DE TRABALHO 

https://www.even3.com.br/encontro-abet-2023/
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Art. 14º Para submeter um trabalho ao Prêmio ABET Mundos do Trabalho, os/as/es autores(as/ies)  

devem: 

 

1) Fazer login no site do evento: https://www.even3.com.br/encontro-abet-2023/  

2) Ir até a área de Submissão de Trabalhos 

3) Escolher a opção “Submeter” 

4) Escolher a modalidade Prêmio Mundos do Trabalho em Perspectiva Multidisciplinar (Edital 

01/2022) 
5) Escolher o Grupo Temático, cujas ementas podem ser acessadas em: http://abet- 

trabalho.org.br/grupos-tematicos/ 
6) Indicar o título do trabalho 

7) Submeter na opção “Trabalho identificado” todos os arquivos conjuntamente, contendo: 

trabalho, Anexo 1, Anexo 2, Currículo Lattes e Imagem dos documentos (CPF e RG) 

8) Submeter na opção “Trabalho não identificado” apenas o trabalho, sem qualquer identificação 

9) Incluir o/s nome/s de eventuais autores(as/ies) 

10) Aceitar as regras de submissão e finalizar 

 

 
Figura meramente ilustrativa da página do Evento. 

 

COMISSÃO JULGADORA 

 

Art. 15º O julgamento dos trabalhos inscritos será feito por uma Comissão Julgadora, composta por  

Patrícia Vieira Trópia, Ana Cláudia Moreira Cardoso e Hildete Pereira de Melo Hermes de Araujo, 

conforme designado  pela diretoria da ABET, especial e exclusivamente para este fim. 

§ 1º A Comissão Julgadora elaborará os procedimentos de avaliação de acordo com os critérios 

definidos no Art. 10º, sendo soberana no julgamento e não cabendo recurso da sua decisão. 

§ 2º A Comissão terá como Presidenta designada Patrícia Vieira Trópia. 

https://www.even3.com.br/encontro-abet-2023/
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§ 3º Serão obedecidos critérios de impessoalidade pela Comissão Julgadora designada  pela diretoria 

da ABET, de modo que as integrantes da Comissão Julgadora não poderão se candidatar ao prêmio e, 

caso uma de suas integrantes seja orientadora ou ex-orientadora de um(a/e) do(a/e/s/as/es) 

candidato(a/e/s/as/es), esta fica impedida da avaliação deste trabalho podendo ser 

designado(a/e/s/as/es) examinador(a/e/es/as/ies) ad hoc para este fim. 

§ 4º A critério da Comissão Julgadora, em observância à quantidade de trabalhos submetidos e a 

impessoalidade, pode(m) ser designado(a/e/s/as/es) examinador(a/e/es/as/ies) ad hoc.  

 

SOLENIDADE DE PREMIAÇÃO 

Art. 16º A solenidade de Premiação ocorrerá durante a abertura da Semana do XVIII Encontro 

Nacional da ABET, na modalidade presencial, sediado na Universidade de Brasília, Distrito Federal, 

no dia 9 de setembro de 2023, em local a ser divulgado oportunamente. 

 

DIREITOS DE PUBLICAÇÃO 

 

Art. 17º Os direitos autorais são do(a/e/s/as/es) autor(a/e/es/as/ies) premiados(as/es). 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 18º O(a/e/s/as/es) candidato(a/e/os/as/es) autor(a/e/es/as/ies) é(são) o(a/e/s/as/es) 

único(a/que/os/as/ques) responsável(is) pelo conteúdo do trabalho encaminhado, não cabendo qualquer 

responsabilidade à    ABET por eventuais infringências aos direitos autorais de terceiros. 

Art. 19º As dúvidas sobre a inscrição ou sobre este Edital poderão ser dirimidas pela diretoria da 

ABET, através do endereço eletrônico https://www.even3.com.br/encontro-abet-2023/. 

Art. 20 Os casos omissos serão resolvidos pela diretoria da ABET. 

 

CRONOGRAMA 

 

Divulgação do Edital 14/12/2022  

Prazo final para submissão/inscrição dos originais 10/04/2023 

Divulgação dos resultados 09/09/2023 

 

Brasília, 14 de dezembro de 2022 

 

 

Renata Queiroz Dutra 

Presidenta da ABET 

 

Patrícia Vieira Trópia 

Presidenta da Comissão Julgadora – Prêmio Mundos do Trabalho 

 

 
  

https://www.even3.com.br/encontro-abet-2023/
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TÍTULO DO TRABALHO 

ANEXO I 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

 

PRÊMIO MUNDOS DO TRABALHO EM PERSPECTIVA MULTIDISCIPLINAR 

 

AUTORES* 

1º AUTOR 

NOME 

 

 

CPF                                            RG 

 

 

E-MAIL 

 

 

ENDEREÇO RESIDENCIAL 

 

 

MUNICÍPIO                                                            UF              TELEFONE 

 

 

2º AUTOR 

NOME 

 

 

CPF                                            RG 

 

 

E-MAIL 

 

 

ENDEREÇO RESIDENCIAL 
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ÁREA TEMÁTICA 

 

MUNICÍPIO                                                            UF              TELEFONE 

 

 

3º AUTOR 

NOME 

 

 

CPF                                            RG 

 

 

E-MAIL 

 

 

ENDEREÇO RESIDENCIAL 

 

 

MUNICÍPIO                                                            UF              TELEFONE 

 

 

 Tema 1: Trabalho, Territórios e Desenvolvimento 

 Tema 2: Regulação, políticas e instituições públicas do trabalho 

 Tema 3: Trabalho, desigualdade e pobreza 

 Tema 4: Reconfigurações do trabalho 

 Tema 5: Sindicalismo e ação coletiva dos trabalhadores 

 Tema 6: Relações de gênero, raciais e geracionais no trabalho 

 Tema 7:   Trabalho   análogo   ao   escravo:   conceitos,   manifestações   e   desafios   na   
sociedade 
contemporânea 

 Tema 8: Trabalho e Educação 

 Tema 9: Trabalho e Saúde 

 Tema10: Trajetórias e Disposições Sociais em meio às Reconfigurações do Mundo do 
Trabalho 

 Tema11:Emprego, estrutura ocupacional e rendimentos 

 Tema 12: Trabalho e Economia Solidária 

 Tema 13: Dinâmicas demográficas e trabalho 

 Tema 14: Tecnologia e Trabalho durante a Pandemia de Covid-19. Pensando o pós 
pandemia: Anos de reparação? 

 Tema 15: História social do trabalho 

 Tema 16: Uberização, Trabalho Digital e Novas Formas de Controle e Resistência 

 Tema 17: Neoliberalismo, reformas e resistências 
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* No caso de haver mais de um autor, o primeiro deverá ser o representante dos demais autores. 

Declaro(amos) conhecer o regulamento do Prêmio Mundos do Trabalho em Perspectiva 

Multidisciplinar e estar de acordo com as normas estabelecidas. 

 

 

 

 

  , de de . 

 

 

 

 

ASSINATURA   
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ANEXO II 

 

 

PRÊMIO MUNDOS DO TRABALHO EM PERSPECTIVA MULTIDISCIPLINAR 2023 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

Declaro que, de acordo com as normas estabelecidas pelo Edital (01/2022) do Prêmio Mundos do 

Trabalho em Perspectiva Multidisciplinar, da Associação Brasileira de Estudos do Trabalho, não 

tenho impedimentos para participar do certame. 

 

 

 

 

 

 

 

  , de de . 

 

 

 

 

 

 

 

ASSINATURA* 

 

* No caso de haver mais de um autor, todos deverão preencher e encaminhar à ABET  sua respectiva 

declaração. 


