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ESTUDOS DE DIREITO DO TRABALHO
E DE DIREITO PROCESSUAL
DO TRABALHO
Coordenadores
Luiz Ronan Neves Koury
Cleber Lúcio de Almeida
Paula Oliveira Canfelli

Abertura: Carlos Augusto Junqueira Henrique - Juiz do Trabalho aposentado
Professor da Faculdade de Direito Milton Campos

Apr I ntaçao do Cicio de Pale trai da VIII Semana Nacional da Conciliação
Márcio Flávio Salem Vidigal - Desembargador Vice-Corregedor do TRT-MG

PalestraSL
A Conciliação à luz do Direito Processual do Trabalho

Luiz Ronan Neves Koury-Desembargador do TRT-MG-Professorda Faculdade de Direito Milton Campos

A Conciliação em Conflitos Coletivos
Marcelo Lamego Pertence-Desembargador do TRT-MG-Professorda Faculdade de Direito Milton Campos

A Dinâmica da Conciliação entre Encontros e Desencontros
MÔr:'ica Sette Lopes - Desembargadora do TRT-MG- Professorada Faculdade de Direito da UFMG

Dia 20/11/2012 - terça-feira - 19 horas
Faculdade de Direito Milton Campos - Campus I

Rua Milton Campos, 202 - Vila da Serra - Nova lLima-MG

As inscrições deverão ser feitas no site www ..trt3.ius ..br/escola
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Certificação de magistrados e servidores:
Será emitido certificado aos magistrados e servidores que alcançarem presença em, no mínimo, 75% da carga horária
total do evento e responderem à avaliação de aproveitamento. A avaliação de aproveitamento será disponibilizada

no site www.trt3.jus.br/escola e deverá ser respondida, após a atividade, até o dia 23 de novembro de 2012.

Certificação de público externo:
Será emitido certificado de frequência aos participantes que alcançarem presença em, no mínimo,

75% da carga horária total do evento.

http://www.trt3.jus.br/escola
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