
( ) Autoinstrucional (sem tutoria)

(X) Autoinstrucional com videoaulas (sem tutoria)

(X) Aperfeiçoamento

( ) Seminário

( ) Simpósio

(X) Nacional     (  ) Regional   (  ) Local

RESULTADOS ESPERADOS METAS INSTITUCIONAIS

Impacto Social: 

Efetividade dos direitos sociais dos trabalhadores frente 

à pandemia da COVID-19

Impacto Institucional: 

Capacitação dos membros e servidores em relação às 

alterações promovidas na legislação trabalhista para 

enfrentamento da pandemia de coronavírus.

Ensino:

• Aumentar o número de membros/as e servidores/as do MPU capacitados/as.

• Garantir que as atividades de ensino observem a perspectiva de um mundo intercultural, dinâmico e interconectado.

• Incrementar a formação continuada dos/as docentes.

• Ampliar o uso de metodologias participativas nas atividades de ensino.

• Promover a equidade de gênero e raça na composição do corpo acadêmico.

• Garantir que o planejamento acadêmico contemple as necessidades de capacitação e as características regionais, e que respeite a 

diversidade cultural.

• Incrementar a quantidade de atividades voltadas ao desenvolvimento de competências comportamentais e atitudinais.

( ) Ead Tradicional

( ) Ead Interativo

( ) Ead Interativo Gameficado

( ) Congresso

( ) Especialização

( ) Mestrado

( ) Doutorado

PÚBLICO ALVO: Membros e servidores do MPU, membros e servidores do MP brasileiro e público externo
ABRANGÊNCIA

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 27 de julho a 21 de agosto de 2020 CARGA HORÁRIA DA ATIVIDADE: 30 hora/aula

PROJETO PEDAGÓGICO DE ATIVIDADE

NOME DA ATIVIDADE ACADÊMICA: IMPACTOS DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS NAS RELAÇÕES DE 

TRABALHO: ANALISANDO AS MPS 927, 928 e 936
RAMO: MPT

ORIENTADORES PEDAGÓGICOS e CONTEUDISTAS:  Élisson Miessa e Henrique Correia

OBJETIVO GERAL DA ATIVIDADE ACADÊMICA: Ao final do curso o aluno definirá sua atuação crítica diante dos impactos da pandemia do coronavírus no 

âmbito do Direito e do Processo do Trabalho, que será apresentado por meio da reflexão dos principais institutos e procedimentos alterados.

MODALIDADE EAD



Crono

grama
Objetivos de Aprendizagem Conteúdo Programático

Estratégias de 

Aprendizagem
Recursos Nota

Compreender o funcionamento do ambiente virtual 

de aprendizagem usado pela ESMPU.

Entender a sistemática do EAD Autoinstrucional.

Ambiente virtual de aprendizagem.

EAD Autoinstrucional.

Cronograma do curso.

Perfil do aluno EAD.

Apresentação da estrutura do 

curso, metodologia,  dicas e 

estratégias de como aprender 

a distância

Guia do aluno -

Videoaula 1 -

Texto complementar 1 -

Bloco de questões 1 10

Videoaula 2 -

Texto complementar 2 -

Bloco de questões 2 10

Videoaula 3 -

Texto complementar 3 -

Bloco de questões 3 10

Prova
O aluno deverá obter resultado satisfatório na 

avaliação.
Avaliação do aprendizado. Resolução de questões. Prova final 70

Nota TOTAL 100
O Bloco de questões seguinte será liberado após o preenchimento do Bloco de questões anterior, com participação superior a 60%. 

Sertão concedidas 2 tentativas para a realização de cada atividade avaliativa.

Aula 3

Compreender os principais impactos das 

medidas provisórias editadas durante a 

pandemia de coronavírus no Processo do 

Trabalho e no âmbito da fiscalização 

administrativa.

Suspensão dos prazos processuais 

Suspensão da prescrição 

Suspensão do prazo para pagamento dos acordos judiciais 

Fato do príncipe (responsabilidade do Estado)

Fiscalização trabalhista

Doença ocupacional 

Atuação do MPT

Leitura, interpretação e 

análise de textos e 

resolução de questões.

Aula 2

Compreender as modificações promovidas 

pelas MPs nº 927 e 928/2020, que 

estabeleceu medidas trabalhistas de 

enfrentamento à pandemia do coronavírus e 

seus impactos nas relações individuais e 

coletivas de trabalho

Acordo de permanência de vínculo empregatício

Flexibilização nas regras de teletrabalho

Antecipação de férias individuais, concessão de férias coletivas e 

antecipação de feriados

Banco de horas antecipado de 18 meses

Diferimento no recolhimento das contribuições ao FGTS

Interrupção do contrato de trabalho na quarenta e isolamento (Lei nº 

13.979/2020)

Término do contrato de trabalho e verbas devidas: força maior, fato do 

príncipe

Proteção ao meio ambiente de trabalho

Prorrogação de acordos e convenções coletivas de trabalho

Leitura, interpretação e 

análise de textos e 

resolução de questões.

Aula 1 Compreender as modificações promovidas 

pela MP nº 936/2020, que criou o Programa 

Emergencial de Manutenção do Emprego e da 

Renda, especialmente no tocante à redução 

de jornadas e salário e da suspensão 

temporária do contrato de trabalho

Manutenção do Emprego e da Renda (MP nº 936/2020)

Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda

Redução proporcional de jornada de trabalho e de salários

Suspensão temporária do contrato de trabalho

Ajuda compensatória mensal

Estabilidade provisória no emprego

Trabalhador intermitente

Leitura, interpretação e 

análise de textos e 

resolução de questões.


