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APRESENTAÇÃO 

 

O objetivo desta publicação é disponibilizar aos magistrados, servidores, fontes de           
informação que contribuam para a ampliação dos conhecimentos a respeito de           
temas atuais. 

Os textos de acesso restrito podem ser solicitados pelos magistrados e servidores,            
favor contatar a Biblioteca pelo e-mail biblioteca@trt4jus.br. 

Para composição desta bibliografia, foram utilizadas as seguintes fontes de          
informação: Juslaborais: Biblioteca Digital da Justiça do Trabalho, Biblioteca Digital          
Jurídica do Superior Tribunal de Justiça (BDJur), Rede Virtual de Bibliotecas (RVBI)            
e Portal de Legislação do Governo Federal (Planalto). 

A Bibliografia reúne documentos de doutrina, legislação e notícias sobre o tema. As             
ideias e opiniões expostas nos artigos são de responsabilidade exclusiva dos           
autores e não refletem a opinião do TRT4. 
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1 COVID-19: ATOS E PRODUTIVIDADE DOS TRIBUNAIS REGIONAIS DO 
TRABALHO (TRTs)  

Os Atos e o Relatório de Produtividade de cada Tribunal Regional do Trabalho estão 
disponíveis em: http://www.csjt.jus.br/web/csjt/Covid-19-atos-relacionados 

 

 

Decisômetro do TRT4 

Disponível em: https://dados.trt4.jus.br/extensions/Decisometro/Decisometro.html 

  

http://www.csjt.jus.br/web/csjt/covid-19-atos-relacionados
https://dados.trt4.jus.br/extensions/Decisometro/Decisometro.html


    

 

2 LEGISLAÇÃO: documentos catalogados no período de 01/03/2020 a 29/05/2020 

A legislação foi subdividida entre: Legislação Federal e Legislação Estadual. 

2.1 Legislação Federal 

A Legislação federal sobre COVID-19 foi subdividida em: Leis Federais, Decretos 
Federais, Medidas Provisórias, Atos do Ministério da Economia, Atos do Ministério 
da Saúde, Atos do Conselho Nacional de Justiça, Atos do Tribunal Superior do 
Trabalho, Atos do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, Atos do Tribunal 
Regional do Trabalho 4ª Região, Atos da Escola Nacional de Formação e 
Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho. 

2.1.1 Leis Federais 

BRASIL. Lei Ordinária nº 13.982, de 2 de abril de 2020. 

Altera a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, para dispor sobre parâmetros               
adicionais de caracterização da situação de vulnerabilidade social para fins de           
elegibilidade ao benefício de prestação continuada (BPC), e estabelece medidas          
excepcionais de proteção social a serem adotadas durante o período de           
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional         
decorrente do coronavírus (Covid-19) responsável pelo surto de 2019, a que se            
refere a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. 

BRASIL. Lei Ordinária nº 13.989, de 15 de abril de 2020. 

Dispõe sobre o uso da telemedicina durante a crise causada pelo coronavírus            
(SARS-CoV-2). 

BRASIL. Lei Ordinária nº 13.992, de 22 de abril de 2020. 

Suspende por 120 (cento e vinte) dias, a contar de 1º de março do corrente ano, a                 
obrigatoriedade da manutenção das metas quantitativas e qualitativas        
contratualizadas pelos prestadores de serviço de saúde no âmbito do Sistema Único            
de Saúde (SUS). 

BRASIL. Lei Ordinária nº 13.993, de 23 de abril de 2020. 

Dispõe sobre a proibição de exportações de produtos médicos, hospitalares e de            
higiene essenciais ao combate à epidemia de coronavírus no Brasil. 

http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/lei/federal/lei_2020_13982.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/lei/federal/lei_2020_13982.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/lei/federal/lei_2020_13989.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/lei/federal/lei_2020_13989.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/lei/federal/lei_2020_13992.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/lei/federal/lei_2020_13992.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/lei/federal/lei_2020_13993.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/lei/federal/lei_2020_13993.pdf


    

BRASIL. Lei Ordinária nº 13.995, de 5 de maio de 2020. 

Dispõe sobre a prestação de auxílio financeiro pela União às santas casas e             
hospitais filantrópicos, sem fins lucrativos, que participam de forma complementar          
do Sistema Único de Saúde (SUS), no exercício de 2020, com o objetivo de              
permitir-lhes atuar de forma coordenada no combate à pandemia da Covid-19. 

BRASIL. Lei Ordinária nº 13.998, de 14 de maio de 2020. 

Promove mudanças no auxílio emergencial instituído pela Lei nº 13.982, de 2 de             
abril de 2020, e dá outras providências. 

BRASIL. Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020. 

Estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2         
(Covid19), altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e dá outras                
providências. 

2.1.2 Decretos Federais 

BRASIL. Decreto nº 10.282, de 20 de março de 2020. 

Regulamenta a Lei nº 10.282, de 6 de fevereiro de 2020, para definir os serviços               
públicos e atividades essenciais.  

BRASIL. Decreto nº 10.292, de 25 de março de 2020. 

Altera o Decreto nº 10.282, de 20 de março de 2020, que regulamenta a Lei nº                
13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para definir os serviços públicos e as atividades               
essenciais.  

BRASIL. Decreto nº 10.316, de 7 de abril de 2020. 

Regulamenta a Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020, que estabelece medidas              
excepcionais de proteção social a serem adotadas durante o período de           
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional         
decorrente do coronavírus (Covid-19). 

BRASIL. Decreto nº 10.329, de 28 de abril de 2020. 

Altera o Decreto nº 10.282, de 20 de março de 2020, que regulamenta a Lei nº                
13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para definir os serviços públicos e atividades              
essenciais. 

http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/lei/federal/lei_2020_13995.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/lei/federal/lei_2020_13995.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/lei/federal/lei_2020_13998.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/lei/federal/lei_2020_13998.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/lei/federal/lcp_2020_173.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/lei/federal/lcp_2020_173.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/decreto/federal/dec_2020_10282.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/decreto/federal/dec_2020_10282.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/decreto/federal/dec_2020_10292.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/decreto/federal/dec_2020_10292.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/decreto/federal/dec_2020_10316.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/decreto/federal/dec_2020_10316.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/decreto/federal/dec_2020_10329.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/decreto/federal/dec_2020_10329.pdf


    

BRASIL. Congresso Nacional. Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020.             
Reconhece, para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de                 
2000, a ocorrência do estado de calamidade pública, nos termos da solicitação do             
Presidente da República encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 18 de             
março de 2020. 

2.1.3 Medidas Provisórias 

BRASIL. Medida Provisória nº 922, de 28 de fevereiro de 2020. 

Altera a Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a contratação                
por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional          
interesse público, a Lei nº 10.820, de 17 de dezembro de 2003, que dispõe sobre a                
autorização para desconto de prestações em folha de pagamento, a Lei nº 13.334,             
de 13 de setembro de 2016, que cria o Programa de Parcerias de Investimento -               
PPI, e a Lei nº 13.844, de 18 de junho de 2019, que estabelece a organização                
básica dos órgãos da Presidência da República e dos Ministérios.  

BRASIL. Medida Provisória nº 936, de 1º de abril de 2020. 

Institui o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda e dispõe             
sobre medidas trabalhistas complementares para enfrentamento do estado de         
calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de             
2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do            
coronavírus (Covid-19), de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e dá                 
outras providências. 

BRASIL. Medida Provisória nº 938, de 2 de abril de 2020. 

Dispõe sobre a prestação de apoio financeiro pela União aos entes federativos que             
recebem recursos do Fundo de Participação dos Estados - FPE e do Fundo de              
Participação dos Municípios - FPM, com o objetivo de mitigar as dificuldades            
financeiras decorrentes do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto          
Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de                
importância internacional decorrente do coronavírus (Covid-19).  

BRASIL. Medida Provisória nº 944, de 3 de abril de 2020. 

Institui o Programa Emergencial de Suporte a Empregos.  

BRASIL. Medida Provisória nº 945, de 4 de abril de 2020. 

http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/decreto/federal/dlg_2020_6.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/decreto/federal/dlg_2020_6.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/medida%20provisoria/mpv_2020_922.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/medida%20provisoria/mpv_2020_922.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/medida%20provisoria/mpv_2020_936.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/medida%20provisoria/mpv_2020_936.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/medida%20provisoria/mpv_2020_938.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/medida%20provisoria/mpv_2020_938.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/medida%20provisoria/mpv_2020_944.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/medida%20provisoria/mpv_2020_944.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/medida%20provisoria/mpv_2020_945.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/medida%20provisoria/mpv_2020_945.pdf


    

Dispõe sobre medidas temporárias em resposta à pandemia decorrente da Covid-19           
no âmbito do setor portuário e sobre a cessão de pátios sob administração militar. 

BRASIL. Medida Provisória nº 966, de 13 de maio de 2020. 

Dispõe sobre a responsabilização de agentes públicos por ação e omissão em atos             
relacionados com a pandemia da Covid-19.  

2.1.4 Atos do Ministério da Economia 

BRASIL. Ministério da Economia. Gabinete do Ministro. Portaria nº 139, de 3 de abril              
de 2020. 

Prorroga o prazo para o recolhimento de tributos federais, na situação que            
especifica em decorrência da pandemia relacionada ao Coronavírus. 

BRASIL. Ministério da Economia. Secretaria Especial de Previdência e Trabalho.          
Portaria nº 9.471, de 2 de abril de 2020. 

Estabelece medida extraordinária e temporária quanto à comercialização de         
Equipamentos de Proteção Individual - EPI de proteção respiratória para o           
enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus         
(Covid-19). (Processo nº 19966.100318/2020-61).  

BRASIL. Ministério da Economia. Secretaria Especial de Previdência e Trabalho.          
Portaria nº 10.486, de 22 de abril de 2020. 

Edita normas relativas ao processamento e pagamento do Benefício Emergencial de           
que trata a Medida Provisória nº 936, de 1º de abril de 2020 (Processo nº               
19964.103985/2020-16).  

 

2.1.5 Atos do Ministério da Saúde 

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 356, de 11 de março de 2020. 

Dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº 13.979            
de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece as medidas para enfrentamento da             
emergência de saúde pública de importância Internacional decorrente do         
coronavírus (Covid-19). 

 

http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/medida%20provisoria/mpv_2020_966.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/medida%20provisoria/mpv_2020_966.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/atos/federais/prt_me_gm_2020_139.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/atos/federais/prt_me_gm_2020_139.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/atos/federais/prt_me_gm_2020_139.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/atos/federais/prt_me_sept_2020_9471.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/atos/federais/prt_me_sept_2020_9471.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/atos/federais/prt_me_sept_2020_10486.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/atos/federais/prt_me_sept_2020_10486.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/atos/federais/prt_ms_2020_356.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/atos/federais/prt_ms_2020_356.pdf


    

2.1.6 Atos do Conselho Nacional de Justiça 

BRASIL. Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Orientação nº 9, de 13 de março de              
2020. Dispõe sobre a necessidade de as Corregedorias-Gerais dos ramos do Poder            
Judiciário nacional observarem medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo          
novo Coronavírus (Covid-19) e dá outras orientações.  

BRASIL. Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Portaria nº 53, de 16 de março de              
2020. Institui comitê para o acompanhamento e supervisão das medidas de           
prevenção ao contágio pelo Novo Coronavírus - Covid-19 tomadas pelos tribunais           
brasileiros. 

BRASIL. Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Portaria nº 57, de 20 de março de              
2020. Incluir no Observatório Nacional sobre Questões Ambientais, Econômicas e          
Sociais de Alta Complexidade e Grande Impacto e Repercussão o caso Coronavírus            
- Covid-19. 

BRASIL. Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Portaria nº 74, de 6 de maio de 2020.   

Institui grupo de trabalho para avaliar o impacto do novo Coronavírus - Covid-19, no              
cumprimento das Metas Nacionais do Poder Judiciário em 2020. 

BRASIL. Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Resolução nº 313, de 19 de março de              
2020. Estabelece, no âmbito do Poder Judiciário, regime de Plantão Extraordinário,           
para uniformizar o funcionamento dos serviços judiciários, com o objetivo de           
prevenir o contágio pelo novo coronavírus - Covid-19, e garantir o acesso à justiça              
nesse período emergencial.  

BRASIL. Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Resolução nº 314, de 20 de abril de              
2020. 

Prorroga, no âmbito do Poder Judiciário, em parte, o regime instituído pela            
Resolução nº 313, de 19 de março de 2020, modifica as regras de suspensão de               
prazos processuais e dá outras providências.  

BRASIL. Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Resolução nº 318, de 7 de maio de              
2020. 

Prorroga, no âmbito do Poder Judiciário, em parte, o regime instituído pelas            
Resoluções nº 313, de 19 de março de 2020, e nº 314 de 20 de abril de 2020, e dá                    
outras providências.  

http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/atos/federais/ori_cnj_2020_9.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/atos/federais/ori_cnj_2020_9.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/atos/federais/ori_cnj_2020_9.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/atos/federais/prt_cnj_2020_53.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/atos/federais/prt_cnj_2020_53.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/atos/federais/prt_cnj_2020_53.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/atos/federais/prt_cnj_2020_57.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/atos/federais/prt_cnj_2020_57.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/atos/federais/prt_cnj_2020_57.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/atos/federais/prt_cnj_2020_74.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/atos/federais/prt_cnj_2020_74.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/atos/federais/res_cnj_2020_313.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/atos/federais/res_cnj_2020_313.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/atos/federais/res_cnj_2020_313.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/atos/federais/res_cnj_2020_314.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/atos/federais/res_cnj_2020_314.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/atos/federais/res_cnj_2020_314.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/atos/federais/res_cnj_2020_318.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/atos/federais/res_cnj_2020_318.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/atos/federais/res_cnj_2020_318.pdf


    

BRASIL. Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Recomendação nº 66, de 13 de maio             
de 2020. Recomenda aos Juízos com competência para o julgamento das ações            
que versem sobre o direito à saúde a adoção de medidas para garantir os melhores               
resultados à sociedade durante o período excepcional de pandemia da Covid-19. 

2.1.7 Atos do Tribunal Superior do Trabalho 

BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho (TST). Ato Conjunto nº 1, de 19 de março de               
2020. 

Suspende a prestação presencial de serviços no âmbito da Justiça do Trabalho de             
1º e 2º graus e estabelece protocolo para a prestação presencial mínima e restrita              
aos serviços essenciais ao cumprimento das atribuições finalísticas da Justiça do           
Trabalho de 1º e 2º graus como medida de emergência para prevenção da             
disseminação do novo Coronavírus (Covid-19).  

BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho (TST). Ato Conjunto nº 2, de 20 de março de               
2020.  

Altera o art. 3º, § 2º do Ato Conjunto CSJT.GP.GPV.GCCJT nº 1, de 19 de março de                 
2020, que suspende a prestação presencial de serviços no âmbito da Justiça do             
Trabalho de 1º e 2 graus e estabelece protocolo para a prestação presencial mínima              
e restrita aos serviços essenciais ao cumprimento das atribuições finalísticas da           
Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus como medida de emergência para prevenção              
da disseminação do novo Coronavírus (Covid-19).  

BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho (TST). Ato Conjunto nº 16, de 25 de março              
de 2020. 

Estabelece as diretrizes e procedimentos para a evolução e manutenção do Sistema            
PJe durante a pandemia do Novo Coronavírus e dá outras providências.  

BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho (TST). Ato nº 122, de 12 de março de 2020.               
Estabelece medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo Novo Coronavírus          
(Covid-19), considerando a classificação de pandemia pela Organização Mundial da          
Saúde (OMS).  

BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho (TST). Ato nº 126, de 17 de março de 2020.               
Suspende a prestação presencial de serviços no âmbito do Tribunal Superior do            
Trabalho quanto às atividades não essenciais e estabelece protocolo para a           
prestação presencial de serviços essenciais ao cumprimento das atribuições         
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finalísticas do Tribunal Superior do Trabalho, como medida de emergência para           
prevenção da disseminação do novo coronavírus (Covid-19). 

BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho (TST). Corregedoria Geral da Justiça do           
Trabalho (CGJT). Ato nº 11, de 23 de abril de 2020. 

Regulamenta os prazos processuais relativos a atos processuais que demandem          
atividades presenciais, assim como a uniformização dos procedimentos para         
registro e armazenamento das audiências em áudio e vídeo, no âmbito da Justiça             
do Trabalho de 1º e 2 graus.  

BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho (TST). Corregedoria Geral da Justiça do           
Trabalho (CGJT). Recomendação nº 2, de 12 de março de 2020. 

Recomenda às Corregedorias Regionais locais que, se necessário e em atenção às            
peculiaridades de cada comarca, determinem medidas hábeis a minorar os riscos           
de contágio e expansão do Covid-19 onde houver aglomeração de pessoas para a             
realização de audiências ou quando, notadamente, as varas sejam concentradas          
em prédio único.  

BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho (TST). Corregedoria Geral da Justiça do           
Trabalho (CGJT). Recomendação nº 3, de 17 de março de 2020. 

Resolve que as Corregedorias Regionais deverão adotar medidas que atendam às           
restrições constantemente divulgadas pelos Órgãos de Saúde, de acordo com a           
necessidade e as peculiaridades de cada comarca, bem como as atinentes à            
decretação de estado de emergência local, se for o caso.  

BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho (TST) Corregedoria Geral da Justiça do           
Trabalho (CGJT). Recomendação nº 4, de 18 de março de 2020. 

Recomenda às Corregedorias Regionais locais que suspendam os prazos         
processuais, no período de 18/3/2020 a 31/3/2020, com a possibilidade de           
prorrogação, considerando a situação epidemiológica.  

BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho (TST) Corregedoria Geral da Justiça do           
Trabalho (CGJT). Recomendação nº 5, de 18 de março de 2020. 

Recomenda às Corregedorias Regionais locais que adotem a pauta de trabalho           
remoto sugerida pelo Comitê Nacional de Efetividade da Execução Trabalhista,          
envolvendo a priorização das atividades que lista.  
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BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho (TST) Corregedoria Geral da Justiça do           
Trabalho (CGJT). Recomendação nº 6, de 23 de março de 2020. 

Recomenda às Corregedorias Regionais que não considerem o período de          
suspensão de prazos processuais para fins de desconto, suspensão ou interrupção           
dos prazos dos magistrados nos incisos II e III do artigo 226 do Código de Processo                
Civil. 

2.1.8 Atos do Conselho Superior da Justiça do Trabalho 

BRASIL. Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT). Ato Conjunto nº 5, de             
17 de abril de 2020.   

Prorroga as medidas de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus (Covid-19) e            
dispõe sobre a suspensão de prazos processuais no âmbito da Justiça do Trabalho             
de 1º e 2º graus.  

BRASIL. Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT). Ato Conjunto nº 6, de 5              
de maio de 2020. 

Consolida e uniformiza, no âmbito da Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus, a               
regulamentação do trabalho remoto temporário, do funcionamento dos serviços         
judiciários não presenciais e da realização de sessões de julgamento          
telepresenciais, com o objetivo de prevenir o contágio pelo Novo Coronavírus -            
Covid-19, bem como garantir o acesso à justiça. 

BRASIL. Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT). Ato nº 51, de 20 de              
março de 2020. 

Suspende a realização da Semana Nacional de Conciliação Trabalhista no mês de            
maio de 2020. 

BRASIL. Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT). Ato nº 56, de 26 de              
março de 2020. 

Prorroga a suspensão dos prazos processuais no âmbito da Justiça do Trabalho de             
1º e 2º graus.  

BRASIL. Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT). Recomendação nº 1, de            
20 de março de 2020. 

Recomenda a adoção de diretrizes excepcionais para o emprego de instrumentos           
de mediação e conciliação de conflitos individuais e coletivos em fase processual e             
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fase pré-processual por meios eletrônicos e videoconferência no contexto da          
vigência da pandemia do Novo Coronavírus (Covid-19).  

BRASIL. Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT). Recomendação nº 2, de            
25 de março de 2020. 

Prorroga por tempo indeterminado a vigência da Recomendação CSJT.GVP n.          
01/2020, que trata da adoção de diretrizes excepcionais para o emprego de            
instrumentos de mediação e conciliação de conflitos individuais e coletivos em fase            
processual e fase pré-processual por meios eletrônicos e videoconferência no          
contexto da vigência da pandemia do Novo Coronavírus (Covid-19).  

2.1.9 Atos do Tribunal Regional do Trabalho 4ª Região 

BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho (Região 4ª) (TRT4). Corregedoria Regional          
da Justiça do Trabalho (CRJT). Portaria Conjunta nº 16, de 8 de maio de 2020. 

Regulamenta a realização de inspeções correcionais por meio remoto, no âmbito da            
Corregedoria e Vice-Corregedoria do Tribunal Regional da 4ª Região, como medida           
de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus (Covid-19). 

BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho (Região 4ª) (TRT4). Portaria Conjunta nº           
1.107, de 11 de março de 2020. 

Dispõe sobre o Protocolo de prevenção e controle do novo coronavírus (Covid-19)            
no âmbito do TRT da 4ª Região.  

BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho (Região, 4ª) (TRT4). Portaria Conjunta nº           
1.157, de 13 de março de 2020. 

Dispõe sobre a suspensão do expediente externo, das audiências e das inspeções            
periciais no período de 16 a 27 de março de 2020 e dá outras providências.  

BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho (Região, 4ª) (TRT4). Portaria Conjunta nº           
1.268, de 20 de março de 2020. 

Institui os regimes de plantão extraordinário e trabalho remoto integral e compulsório            
em todas as unidades judiciárias e administrativas da Justiça do Trabalho da 4ª             
Região, dispõe sobre a prorrogação de período de suspensão de prazos           
processuais e dá outras providências. 

BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho (Região, 4ª) (TRT4). Portaria Conjunta nº           
1.770, de 28 de abril de 2020. 

http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/atos/federais/rec_csjt_2020_2.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/atos/federais/rec_csjt_2020_2.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/atos/federais/rec_csjt_2020_2.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/atos/federais/prc_crjt_vcrjt_2020_16.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/atos/federais/prc_crjt_vcrjt_2020_16.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/atos/federais/prc_trt4_crjt_2020_1107.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/atos/federais/prc_trt4_crjt_2020_1107.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/atos/federais/prc_trt4_crjt_2020_1107.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/atos/federais/prc_trt4_crjt_2020_1157.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/atos/federais/prc_trt4_crjt_2020_1157.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/atos/federais/prc_trt4_crjt_2020_1157.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/atos/federais/prc_trt4_crjt_2020_1268.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/atos/federais/prc_trt4_crjt_2020_1268.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/atos/federais/prc_trt4_crjt_2020_1268.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/atos/federais/prc_trt4_crjt_2020_1770.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/atos/federais/prc_trt4_crjt_2020_1770.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/atos/federais/prc_trt4_crjt_2020_1770.pdf


    

Dispõe sobre a manutenção de medidas restritivas decorrentes da pandemia do           
novo coronavírus (Covid-19) e a retomada do curso dos prazos processuais e das             
audiências no âmbito da Justiça do Trabalho da 4ª Região, e dá outras             
providências.  

Brasil Tribunal Regional do Trabalho (Região, 4ª) (TRT4). Portaria Conjunta nº           
1.875, de 4 de maio de 2020. 

Fixa a data a partir da qual serão realizadas audiências unas e de instrução              
telepresenciais nas Varas do Trabalho e Postos Avançados da Justiça do Trabalho            
da 4ª Região, institui Grupo de Trabalho para apresentar proposta de           
regulamentação da coleta de prova oral em ambiente virtual seguro, e dá outras             
providências.  

BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho (Região, 4ª) (TRT4). Portaria Conjunta nº           
1.922, de 6 de maio de 2020. 

Altera a Portaria Conjunta GP.GCR.TRT4 nº 1.770, de 28 de abril de 2020, que              
dispõe sobre a manutenção de medidas restritivas decorrentes da pandemia do           
novo coronavírus (Covid-19) e a retomada do curso dos prazos processuais e das             
audiências no âmbito da Justiça do Trabalho da 4ª Região, e dá outras             
providências. 

BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho (Região, 4ª) (TRT4). Portaria Conjunta nº           
2.186, de 21 de maio de 2020. 

Dispõe sobre a realização de audiências telepresenciais nas Varas do Trabalho,           
Postos Avançados e CEJUSCs durante a vigência dos regimes de plantão           
extraordinário e de trabalho remoto integral e compulsório instituídos pela Portaria           
Conjunta GP.GCR.TRT4 nº 1.268/2020. 

BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho (Região, 4ª) (TRT4). Portaria nº 1.126, de            
13 de março de 2020. 

Dispõe sobre a criação do Gabinete Permanente de Emergência - Covid-19 no            
âmbito do TRT da 4ª Região.  

BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho (Região, 4ª) (TRT4). Portaria nº 1.406, de            
31 de março de 2020. 

http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/atos/federais/prc_trt4_crjt_2020_1875.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/atos/federais/prc_trt4_crjt_2020_1875.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/atos/federais/prc_trt4_crjt_2020_1875.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/atos/federais/prc_trt4_crjt_2020_1922.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/atos/federais/prc_trt4_crjt_2020_1922.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/atos/federais/prc_trt4_crjt_2020_1922.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/atos/federais/prc_trt4_crjt_2020_2186.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/atos/federais/prc_trt4_crjt_2020_2186.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/atos/federais/prc_trt4_crjt_2020_2186.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/atos/federais/prt_trt4_2020_1126.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/atos/federais/prt_trt4_2020_1126.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/atos/federais/prt_trt4_2020_1126.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/atos/federais/prt_trt4_2020_1406.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/atos/federais/prt_trt4_2020_1406.pdf
http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/atos/federais/prt_trt4_2020_1406.pdf


    

Dispõe sobre a possibilidade de realização de sessões de julgamento por           
videoconferência em todos os órgãos colegiados do TRT da 4ª Região, durante a             
vigência do Plantão Conjunta nº 1.268, de 20 de março de 2020. 

BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho (Região, 4ª) (TRT4). Portaria nº 1.559, de            
13 de abril de 2020. 

Altera a Portaria nº 1.126/2020, que dispõe sobre a criação do Gabinete            
Permanente de Emergência COVID 19 no âmbito do TRT da 4ª Região.  

BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho (Região, 4ª) (TRT4). Portaria nº 1.736, de            
24 de abril de 2020. 

Altera a Portaria nº 1.126/2020, que dispõe sobre a criação do Gabinete            
Permanente de Emergência - Covid-19 no âmbito do TRT da 4ª Região. 

BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho (Região, 4ª) (TRT4). Portaria nº 1.740, de            
27 de abril de 2020. 

Altera a Portaria nº 1.406/2020, que dispõe sobre a possiblidade de realização de             
sessões de julgamento por videoconferência em todos os órgãos colegiados do TRT            
da 4ª Região, durante a vigência do Plantão Extraordinário de que trata a Portaria              
Conjunta nº 1.268, de 20 de março de 2020.  

BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho (Região, 4ª) (TRT4). Provimento nº 1, de 6             
de março de 2020. 

Regulamenta os pedidos de mediação e conciliação pré-processual de conflitos de           
natureza coletiva no âmbito da Justiça do Trabalho da 4ª Região. 

BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho (Região, 4ª) (TRT4). Resolução         
Administrativa nº 5, de 17 de março de 2020. 

Interrompe o curso de todos os prazos processuais e regimentais, inclusive do            
sistema PJe, nas unidades administrativas e judiciárias de primeiro e segundo graus            
da Justiça do Trabalho da 4ª Região, no período de 16 a 27 de março de 2020.  

BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho (Região, 4ª) (TRT4). Resolução         
Administrativa nº 6, de 18 de março de 2020. 

Referenda a decisão proferida pela Presidência do Tribunal nos autos do Processo            
Administrativo PROAD nº 3016/2020, que determinou a suspensão dos prazos          
processuais no dia 17 de março de 2020. Suspende o curso de todos os prazos               
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processuais e regimentais, inclusive do sistema PJe, nas unidades administrativas e           
judiciárias de primeiro e segundo graus da Justiça do Trabalho da 4ª Região, no              
período de 17 a 27 de março de 2020. Anula a Resolução Administrativa nº              
05/2020, com efeitos ex tunc.  

2.1.10 Atos da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de 
Magistrados do Trabalho 

BRASIL. Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do          
Trabalho (ENAMAT). Portaria nº 1, de 18 de março de 2020. 

Suspende por quinze dias, prorrogáveis em caso de necessidade, as atividades           
presenciais da ENAMAT, incluindo cursos e eventos, mantendo-se o ensino a           
distância. 

2.2 Legislação Estadual: Decretos Estaduais 

RIO GRANDE DO SUL. Decreto nº 55.115, de 12 de março de 2020. 

Dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo Covid-19 (novo           
Coronavírus) no âmbito do Estado. 

RIO GRANDE DO SUL. Decreto nº 55.118, de 16 de março de 2020. 

Estabelece medidas complementares de prevenção ao contágio pelo Covid-19         
(novo Coronavírus) no âmbito do Estado.  

RIO GRANDE DO SUL. Decreto nº 55.128, de 19 de março de 2020. 

Declara estado de calamidade pública em todo o território do Estado do Rio Grande              
do Sul para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo             
Covid-19 (novo Coronavírus), e dá outras providências.  

RIO GRANDE DO SUL. Decreto nº 55.129, de 19 de março de 2020. 

Institui Gabinete de Crise para o Enfrentamento da Epidemia Covid-19, Conselho de            
Crise para o Enfrentamento da Epidemia Covid-19, Grupo Interinstitucional de          
Monitoramento das Ações de Prevenção e Mitigação dos efeitos do Covid-19 no            
Sistema Prisional do Estado do Rio Grande do Sul e Centro de Operação de              
Emergência - COVID 19 (COE Covid-19) do Estado do Rio Grande do Sul. 

RIO GRANDE DO SUL. Decreto nº 55.130, de 20 de março de 2020. 

Altera o Decreto nº 55.128, de 19 de março de 2020, que declara situação de               
calamidade pública em todo o território do Estado do Rio Grande do Sul para fins de                
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prevenção e enfrentamento à epidemia causada pelo Covid-19 (novo Coronavírus),          
e dá outras providências. 

RIO GRANDE DO SUL. Decreto nº 55.135, de 23 de março de 2020. 

Altera o Decreto nº 55.128, de 19 de março de 2020, que declara situação de               
calamidade pública em todo o território do Estado do Rio Grande do Sul para fins de                
prevenção e enfrentamento à epidemia causada pelo Covid-19 (novo Coronavírus),          
e dá outras providências, e altera o Decreto n º 55.129, de 19 de março de 2020,                 
que institui Gabinete de Crise para o Enfrentamento da Epidemia Covid-19,           
Conselho de Crise para o Enfrentamento da Epidemia Covid-19, Grupo          
Interinstitucional de Monitoramento das Ações de Prevenção e Mitigação dos efeitos           
do Covid-19 no Sistema Prisional do Estado do Rio Grande do Sul e Centro de               
Operação de Emergência - COVID 19 (COE Covid-19) do Estado do Rio Grande do              
Sul.  

RIO GRANDE DO SUL. Decreto nº 55.136, de 23 de março de 2020. 

Altera o Decreto n º 55.128, de 19 de março de 2020, que declara estado de                
calamidade pública em todo o território do Estado do Rio Grande do Sul para fins de                
prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo Covid-19 (novo          
Coronavírus), e dá outras providências. 

RIO GRANDE DO SUL. Decreto nº 55.149, de 26 de março de 2020. 

Altera o Decreto n º 55.128, de 19 de março de 2020, que declara estado de                
calamidade pública em todo o território do Estado do Rio Grande do Sul para fins de                
prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo Covid-19 (novo          
Coronavírus), e dá outras providências.  

RIO GRANDE DO SUL. Decreto nº 55.150, de 28 de março de 2020. 

Altera o Decreto n º 55.128, de 19 de março de 2020, que declara estado de                
calamidade pública em todo o território do Estado do Rio Grande do Sul para fins de                
prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo Covid-19 (novo          
Coronavírus), e dá outras providências. 

RIO GRANDE DO SUL. Decreto nº 55.154, de 1º de abril de 2020. 

Reitera a declaração de estado de calamidade pública em todo o território do Estado              
do Rio Grande do Sul para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia              
causada pelo Covid-19 (novo Coronavírus), e dá outras providências.  

RIO GRANDE DO SUL. Decreto nº 55.162, de 3 de abril de 2020. 

Altera o Decreto nº 55.154, de 1º. de abril de 2020, que reitera a declaração de                
estado de calamidade pública em todo o território do Estado do Rio Grande do Sul               
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para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo Covid-19 (novo             
Coronavírus), e dá outras providências.  

RIO GRANDE DO SUL. Decreto nº 55.163, de 3 de abril de 2020. 

Altera o Decreto nº 55.129, de 19 de março de 2020, que institui Gabinete de Crise                
para o Enfrentamento da Epidemia Covid-19, Conselho de Crise para o           
Enfrentamento da Epidemia Covid-19, Grupo Interinstitucional de Monitoramento        
das Ações de Prevenção e Mitigação dos efeitos do Covid-19 no Sistema Prisional             
do Estado do Rio Grande do Sul e Centro de Operação de Emergência - COVID 19                
(COE Covid-19) do Estado do Rio Grande do Sul. 

RIO GRANDE DO SUL. Decreto nº 55.177, de 8 de abril de 2020. 

Altera o Decreto nº 55.154, de 1º de abril de 2020, que reitera a declaração de                
estado de calamidade pública em todo o território do Estado do Rio Grande do Sul               
para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo Covid-19 (novo             
Coronavírus), e dá outras providências.  

RIO GRANDE DO SUL. Decreto nº 55.184, de 15 de abril de 2020. 

Altera o Decreto nº 55.154, de 1º de abril de 2020, que reitera a declaração de                
estado de calamidade pública em todo o território do Estado do Rio Grande do Sul               
para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo Covid-19 (novo             
Coronavírus), e dá outras providências.  

RIO GRANDE DO SUL. Decreto nº 55.185, de 16 de abril de 2020. 

Altera o Decreto nº 55.154, de 1º de abril de 2020, que reitera a declaração de                
estado de calamidade pública em todo o território do Estado do Rio Grande do Sul               
para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo Covid-19 (novo             
Coronavírus), e dá outras providências.  

RIO GRANDE DO SUL. Decreto nº 55.186, de 16 de abril de 2020.   

Altera o Decreto nº 55.129, de 19 de março de 2020, que institui Gabinete de Crise                
para o Enfrentamento da Epidemia Covid-19, Conselho de Crise para o           
Enfrentamento da Epidemia Covid-19, Grupo Interinstitucional de Monitoramento        
das Ações de Prevenção e Mitigação dos efeitos do Covid-19 no Sistema Prisional             
do Estado do Rio Grande do Sul e Centro de Operação de Emergência - COVID 19                
(COE Covid-19) do Estado do Rio Grande do Sul. 

RIO GRANDE DO SUL. Decreto nº 55.188, de 16 de abril de 2020. 

Institui Programa INOVA RS de Apoio ao Enfrentamento do Covid-19 (novo           
Coronavírus).  

RIO GRANDE DO SUL. Decreto nº 55.207, de 29 de abril de 2020. 
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Altera o Decreto nº 55.129, de 19 de março de 2020, que institui Gabinete de Crise                
para o Enfrentamento da Epidemia Covid-19, Conselho de Crise para o           
Enfrentamento da Epidemia Covid-19, Grupo Interinstitucional de Monitoramento        
das Ações de Prevenção e Mitigação dos efeitos do COVID- 19 no Sistema Prisional              
do Estado do Rio Grande do Sul e Centro de Operação de Emergência - COVID 19                
(COE Covid-19) do Estado do Rio Grande do Sul.  

RIO GRANDE DO SUL. Decreto nº 55.208, de 23 de abril de 2020. 

Altera o Decreto nº 55.129, de 19 de março de 2020, que institui Gabinete de Crise                
para o Enfrentamento da Epidemia Covid-19, Conselho de Crise para o           
Enfrentamento da Epidemia Covid-19, Grupo Interinstitucional de Monitoramento        
das Ações de Prevenção e Mitigação dos efeitos do COVID- 19 no Sistema Prisional              
do Estado do Rio Grande do Sul e Centro de Operação de Emergência - COVID 19                
(COE Covid-19) do Estado do Rio Grande do Sul. 

 RIO GRANDE DO SUL. Decreto nº 55.220, de 30 de abril de 2020. 

Altera o Decreto nº 55.154, de 1º de abril de 2020, que reitera a declaração de                
estado de calamidade pública em todo o território do Estado do Rio Grande do Sul               
para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo Covid-19 (novo             
Coronavírus), e dá outras providências.  

RIO GRANDE DO SUL. Decreto nº 55.240, de 10 de maio de 2020. 

Institui o Sistema de Distanciamento Controlado para fins de prevenção e de            
enfrentamento à epidemia causada pelo novo Coronavírus (Covid-19) no âmbito do           
Estado do Rio Grande do Sul, reitera a declaração de estado de calamidade pública              
em todo o território estadual e dá outras providências.  

RIO GRANDE DO SUL. Decreto nº 55.241, de 10 de maio de 2020. 

Determina a aplicação das medidas sanitárias segmentadas de que trata o art. 19             
do Decreto nº 55.240, de 10 de maio de 2020, que institui o Sistema de               
Distanciamento Controlado para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia           
causada pelo novo Coronavírus (Covid-19) no âmbito do Estado do Rio Grande do             
Sul, reitera a declaração de estado de calamidade em todo o território estadual e dá               
outras providências.  

RIO GRANDE DO SUL. Decreto nº 55.247, de 17 de maio de 2020. 

Altera o Decreto nº 55.240, de 10 de maio de 2020, que institui o Sistema de                
Distanciamento Controlado para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia           
causada pelo novo Coronavírus (Covid-19) no âmbito do Estado do Rio Grande do             
Sul, reitera a declaração de estado de calamidade pública em todo o território             
estadual e dá outras providências.  
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RIO GRANDE DO SUL. Decreto nº 55.248, de 17 de maio de 2020. 

Decreta a aplicação das medidas sanitárias segmentadas de que trata o Decreto nº             
55.240, de 10 de maio de 2020, que institui o Sistema de Distanciamento             
Controlado para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo            
novo Coronavírus (Covid-19) no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, reitera a              
declaração de estado de calamidade pública em todo o território estadual e dá             
outras providências.  

RIO GRANDE DO SUL. Decreto nº 55.269, de 24 de maio de 2020. 

Determina a aplicação das medidas sanitárias segmentadas de que trata o art. 19             
do Decreto nº 55.240, de 10 de maio de 2020, que institui o Sistema de               
Distanciamento Controlado para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia           
causada pelo novo Coronavírus (Covid-19) no âmbito do Estado do Rio Grande do             
Sul, reitera a declaração de estado de calamidade pública em todo o território             
estadual. 

RIO GRANDE DO SUL. Decreto nº 55.270, de 24 de abril de 2020. 

Altera o Decreto nº 55.240, de 10 de maio de 2020, que institui o Sistema de                
Distanciamento Controlado para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia           
causada pelo novo Coronavírus (Covid-19) no âmbito do Estado do Rio Grande do             
Sul, reitera a declaração de estado de calamidade pública em todo o território             
estadual e dá outras providências. 
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4 CURSOS 

A seguir, constam links para cursos com temáticas referentes ao Direito do Trabalho 
no contexto da pandemia. 

4.1 Cursos em andamento e futuros 

ACADEMIA BRASILEIRA DE Direito do Trabalho. Lives diárias ocorrendo sempre 
às 8 horas da manhã, no Instagram da ABDT: @abdtbrasil, sobre temas variados. 
Disponível em: https://www.instagram.com/abdtbrasil/. Acesso em: 5 maio 2020. 
  
ACADEMIA SUL RIO-GRANDENSE DE Direito do Trabalho. diárias ocorrendo 
sempre às 8 horas da manhã, no Instagram da ABDT, no Instagram da ASRDT: 
@asrdtrs2020. Disponível em: https://www.instagram.com/asrdt2020//. Acesso em: 
5 maio 2020. 
 
4.2 Cursos e palestras já exibidos 
 
A APRENDIZAGEM e os impactos das medidas provisórias 927e 936. Apresentado 
pelo canal da EJUD-4 no Youtube. Mediado Angie Costa Miron. Participação: 
Denise Brambilla González. [s.l.;s.n.]: 2020 1 vídeo (103 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=asfQQ6WPHIM. Acesso em: 16 jun 2020.  

ADVOCACIA perante o CNJ e processo disciplinar. Apresentando por José Lúcio 
Munhoz em seu perfil do Instagram: @jose_lucio_munhoz. Participação: Samara 
Léda. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (59 min). Disponível em: 
https://www.instagram.com/tv/CB8_DF5n85t/. Acesso em: 29 jun 2020. 
 
A HISTÓRIA das pandemia. Apresentado pelo canal da Ejud-15 no Youtube. 
Mediado Andrea Guelfi Cunha. Participação: Stefan Cunha Ujvari. [s.l.;s.n.]: 2020 1 
vídeo (67 min). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=bq1YGtCA4Xo. 
Acesso em: 04 jun 2020.  
 
A IMPORTÂNCIA da conciliação em tempos de pandemia. Apresentado por Juliane 
Silvério em seu perfil do Instagram: @audienciatrabalhistadeaaz. Participação: 
Edson da Silva Júnior. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (58 min). Disponível em: 
https://www.instagram.com/tv/CByzA7UDBXO/. Acesso em: 24 jun 2020. 
 
A INVISIBILIDADE do trabalhador delivery e seus aspectos de proteção. 
Apresentado pelo Instagram da Ejud21: @ejud21. Participação: Lisandra Cristina 
Lopes; Vladimir Paes de Castro. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (59 min). Disponível em: 
https://www.instagram.com/tv/CA8nCbFlKUm/. Acesso em: 08 jun 2020. 
 
ALTERAÇÕES da Lei Pelé trazidas pela MP 984. Apresentado por Alessandra Silva 
em seu perfil no Instagram: @aleadvtrabalhodesportivo. Participação: Maria 
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Gabriela Junqueira. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (59 min). Disponível em: 
https://www.instagram.com/tv/CByyiQsHg0v/. Acesso em: 26 jun 2020. 

ALTERAÇÕES no texto da MP 936/20. Apresentado pelo canal INDT Instituto 
Nacional de Direito do Trabalho. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (98 min). Disponível 
em:https://www.youtube.com/watch?v=8fcs5hds48M. Acesso em: 29 junho 2020. 
 
A PANDEMIA e seus impactos sobre o trabalho das mulheres. Apresentado por 
Yone Frediani e exibido no Instagram da ABDT Brasil: @abdtbrasil. Participação: 
Ivete Ribeiro. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (59 min). Disponível em: 
https://www.instagram.com/tv/CCBKWedDgxG//. Acesso em: 29 jun 2020. 
 
ANÁLISE econômica do direito e seus impactos trabalhistas. Apresentado por 
Alexandre Piovesan em seu perfil do Instagram: @ale.piovesan. Participação: Leone 
Pereira. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (34 min). Disponível em: 
https://www.instagram.com/tv/CBg1FUVpM3R/. Acesso em: 17 jun 2020. 
 
ARBITRAGEM e mediação trabalhista. Apresentado por Carla Zannini em seu perfil 
de Instagram: @carla_zannini. Participação: Carla Sahium. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo 
(56 min). Disponível em: https://www.instagram.com/tv/CBB6lf-Jq8r/. Acesso em: 08 
jun 2020. 

AS NOVAS formas de trabalho no mundo dos aplicativos. Apresentado pelo canal 
TRTCeara. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (121 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=cswA-PQVHyg. Acesso em: 01 junho 2020. 
 
AS NOVAS previsões da conversão da MP 936 em Lei. Apresentado por Rafael 
Lara Martins em seu perfil do Instagram: @rlaramartins. Participação: Leone 
Pereira. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (58 min). Disponível em: 
https://www.instagram.com/tv/CBzHJ7dJo0q/. Acesso em: 26 jun 2020. 
 
ASPECTOS criminais em época de pandemia. Apresentado por Yone Frediani e 
exibido no Instagram da ABDT Brasil: @abdtbrasil. Participação: Fernando José da 
Costa. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (59 min). Disponível em: 
https://www.instagram.com/p/CBAyo0sjIKW/. Acesso em: 08 jun 2020. 
 
ASPECTOS relevantes da conversão da MP 936/2020 em Lei. Apresentado por 
Ivani Bramante em seu perfil do Instagram: @ivanicbramante. Participação: Lara 
Marcon. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (48 min). Disponível em: 
https://www.instagram.com/tv/CByq0DnlRVo/. Acesso em: 26 jun 2020. 

AUDIÊNCIA de instrução por videoconferência. Apresentado pelo canal Jorge 
Alberto Araujo. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (76 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=LUXEg46706k. Acesso em: 29 junho 2020. 
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AUDIÊNCIAS por videoconferência perspectivas e desafios. Apresentado por 
Juliane Silvério em seu perfil do Instagram: @audienciatrabalhistadeaaz. 
Participação: Alexandre Agra Belmonte. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (47 min). Disponível 
em: https://www.instagram.com/tv/CBoRictjcYK/. Acesso em: 22 jun 2020. 
 
AUDIÊNCIAS telepresenciais e o princípio da nulidade por pressentimento. 
Apresentado por Carla Zannini em seu perfil de Instagram: @carla_zannini. 
Participação: Cleber Martins Sales. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (59 min). Disponível em: 
https://www.instagram.com/tv/CA8xZTlJe0L/. Acesso em: 08 jun 2020. 

AUDIÊNCIAS telepresenciais panorama nacional. Apresentado por Giovanni 
Olsson. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (95 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=i7uZz3aqMFY. Acesso em: 01 junho 2020. 
 
AUDIÊNCIA trabalhista CEJUSC: Segunda Instância. Apresentado por Juliane 
Silvério em seu perfil de Instagram: @audienciatrabalhistadeaaz. Participação: 
Soraya Lambert. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (56 min). Disponível em: 
https://www.instagram.com/tv/CBWQhPOjiGt/. Acesso em: 15 jun 2020. 
 
AUDIÊNCIAS trabalhistas e pandemia. Ministrado pelo Prof. Fabiano Coelho em 
seu perfil do Instagram: @trabalhonotavel. Participação: Prof. Rodrigo Dias. 
[s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (58 min). Disponível em: 
https://www.instagram.com/tv/CA3d5KMpgUW/. Acesso em: 01 jun 2020. 
 
ATIVIDADES industriais e Covid-19. Apresentado por Yone Frediani e exibido no 
Instagram da ABDT Brasil: @abdtbrasil. Participação: Luciana Freire. [s.l.;s.n.]: 
2020. 1 vídeo (59 min). Disponível em: https://www.instagram.com/p/CBk1lJ2DCtC/. 
Acesso em: 18 jun 2020. 
 
ATUAÇÃO sindical na pandemia e na pós-pandemia. Exibido no perfil de Instagram: 
@feapa_oficial. Participação: Georgenor Franco Filho. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (53 
min). Disponível em: https://www.instagram.com/tv/CBjcLvoJQeI/. Acesso em: 18 
jun 2020. 
 
COOPERAÇÃO processual. Apresentado por Yone Frediani e exibido no Instagram 
da ABDT Brasil: @abdtbrasil. Participação: Guilherme Gantus. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 
vídeo (59 min). Disponível em: https://www.instagram.com/p/CBdHYoQjJ2i/. Acesso 
em: 16 jun 2020. 
 
COMÉRCIO internacional e as relações externas do Brasil no contexto da 
Pandemia. Exibido por EPD em seu Instagram: @epd.edu.br. Participação: Lucas 
M. de Souza; Frederico Favacho. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (59 min). Disponível em: 
https://www.instagram.com/tv/CBeFqHVDxfH/. Acesso em: 16 jun 2020. 
 
COMPLEXIDADE do regresso à atividade laboral regular. Apresentado por Yone 
Frediani e exibido no Instagram da ABDT Brasil: @abdtbrasil. Participação: Duarte 
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Abrunhosa. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (50 min). Disponível em: 
https://www.instagram.com/tv/CBVscS5jk8e/. Acesso em: 15 jun 2020. 

CONSTELAÇÃO familiar. Apresentado pelo canal Direito do Trabalho em minutos. 
[s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (55 min). Disponível 
em:https://www.youtube.com/watch?v=Phj3FXsywtk&feature=youtu.be. Acesso em: 
02 junho 2020. 
 
CONSTELAÇÃO familiar. Ministrado por José Lucio Munhoz em seu perfil de 
Instagram: @jose_lucio_munhoz. Participação: Fátima Zanetti. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 
vídeo (59 min). Disponível em: https://www.instagram.com/p/CA3dgb9HU0-/. Acesso 
em: 01 jun 2020. 
 
CONVERSANDO sobre desconsideração da pessoa jurídica. Exibido no Instagram 
da ABDT Brasil: @abdtbrasil. Participação: Thereza Nahas; Maria Eugênia 
Finkelstein. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (57 min). Disponível em: 
https://www.instagram.com/p/CA5EH7VjZwx/. Acesso em: 01 jun 2020. 
 
CONTROLADORIA jurídica nos escritórios de advocacia. Apresentado por Carla 
Zannini em seu perfil de Instagram: @carla_zannini. Participação: Erika Siqueira. 
[s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (59 min). Disponível em: 
https://www.instagram.com/tv/CBMOJPbp-dK/. Acesso em: 10 jun 2020. 
 
CONTROVÉRSIAS MPV 927 e 936. Apresentado por Carla Zannini em seu perfil no 
Instagram: @carla_zannini. Participação: Luciana Sartori. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo 
(59 min). Disponível em: https://www.instagram.com/tv/CB3_h6PJBSE/. Acesso em: 
26 jun 2020. 
 
CORONAVÍRUS e os impactos trabalhistas: direitos e obrigações dos trabalhadores 
e das empresas. Apresentado por ESA OAB/RS no Instagram: @esa.oab.es. 
Participação: Ricardo Calcini; Simone Malek Rodrigues Pilon. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 
vídeo (57 min). Disponível em: https://www.instagram.com/tv/CBMDpYBjvZg/. 
Acesso em: 10 jun 2020. 

COVID-19: agora mais do que nunca, protejam crianças e adolescentes do trabalho 
infantil. Apresentado pelo canal EJUD2. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (178 min). 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ql78GyBjYLY. Acesso em: 30 
junho 2020. 
 
Covid-19: Doença ocupacional. Apresentado pelo Thiego Leite em seu perfil de 
Instagram: @thiego_leite. Participação: Gustavo Massei Alves. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 
vídeo (59 min). Disponível em: https://www.instagram.com/tv/CBEw3t2HfN1/. 
Acesso em: 08 jun 2020. 
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DERECHOS colectivos y trabajo vía plataformas digitales. Apresentado pelo canal 
Fondecyt Plataformas. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (85 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=HlJ9DHnChfo&feature=youtu.be. Acesso em: 30 
junho 2020. 
 
DIA mundial de combate ao trabalho infantil. Apresentado por João Batista Martins 
César. Participação: Eliana dos Santos Alves Nogueira; José Roberto Dantas Oliva. 
[s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (167 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=_JZkUmh28AE. Acesso em: 29 jun 2020. 
 
DIREITO adquirido. Apresentado pelo canal da EJUD-4 no Youtube. Mediado 
Francisco Rossal de Araújo. Participação: João Paulo Lucena; César Zucatti Pritsch. 
[s.l.;s.n.]: 2020 1 vídeo (102 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=6QYxmiX3iGc. Acesso em: 10 jun 2020. 
 
DIREITO adquirido. Apresentado pelo canal da EJUD-4 no Youtube. Mediado 
Francisco Rossal de Araújo. Participação: João Paulo Lucena; César Zucatti Pritsch. 
[s.l.;s.n.]: 2020 1 vídeo (113 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=V-sSMKWNd8g. Acesso em: 10 jun 2020. 
 
DIREITO adquirido. Apresentado pelo canal da EJUD-4 no Youtube. Mediado 
Francisco Rossal de Araújo. Participação: João Paulo Lucena; César Zucatti Pritsch. 
[s.l.;s.n.]: 2020 1 vídeo (89 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=L_TH3_u_ZdU. Acesso em: 10 jun 2020. 
 
Direito do Trabalho: diferenças entre Brasil e o Reino Unido. Apresentado pelo perfil 
Amatra7 no Instagram: @amatra7. Participação: Ronaldo Feitosa; José Lúcio 
Munhoz. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (59 min). Disponível em: 
https://www.instagram.com/tv/CBgqO3TD4vO/. Acesso em: 17 jun 2020. 

DIREITO do trabalho e o coronavírus. Apresentado pelo canal ESA - Escola 
Superior de Advocacia. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (321 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=5IiWsknZLp0. Acesso em: 30 junho 2020. 
 
Direito do Trabalho no Reino Unido. Apresentado pelo perfil Amatra12 no Instagram: 
@amatra12brasil. Participação: José Lúcia Munhoz; Sonia Roberts.  [s.l.;s.n.]: 2020. 
1 vídeo (59 min). Disponível em: https://www.instagram.com/tv/CBB0GxdAubn/. 
Acesso em: 08 jun 2020. 

DIREITO individual do trabalho. Apresentado pelo canal Sindicato das Empresas de 
Transporte Coletivo do ABC. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (92 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=MGwDrJhUDcY. Acesso em: 30 junho 2020. 
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ESTABILIDADE frente a pandemia Covid-19. Apresentado por Ivani Contini 
Bramante em seu perfil no Instagram: @ivanicbramante. Participação: Bruno 
Gualda. [s.l., s.n.]: 2020 1 vídeo (53 min). Disponível em: 
https://www.instagram.com/tv/CBMDQKzjBIT/. Acesso em: 15 jun 2020. 
 
ESTRATÉGIAS da advocacia nos julgamentos virtuais trabalhistas. Apresentado por 
Carla Zannini em seu perfil de Instagram: @carla_zannini. Participação: Ricardo 
Calcini. [s.l.;s.n. ]: 2020. 1 vídeo (57 min). Disponível em: 
https://www.instagram.com/tv/CBRcuOmJJwI/. Acesso em: 15 jun 2020. 
  
FUTURO del derecho del trabajo a partir del Covid-19. Apresentado por Thereza 
Nahas e exibido no Instagram da ABDT Brasil: @abdtbrasil. Participação: Martha 
Monsalve. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (53 min). Disponível em: 
https://www.instagram.com/p/CBDrlFmDPY9/. Acesso em: 08 jun 2020. 
 
HERMENÊUTICA constitucional em tempos de Coronavírus. Apresentado por Yone 
Frediani e exibido no Instagram da ABDT Brasil: @abdtbrasil. Participação: Manoel 
Jorge. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (52 min). Disponível em: 
https://www.instagram.com/tv/CBvH9hHj6Mc/. Acesso em: 23 jun 2020. 
 
IMPACTOS da pandemia nos contratos de trabalho. Apresentado por Rodolfo 
Pamplona Filho. Participação: Paulo Alberto Carneiro. [s.l.; s.n.]: 2020. 1 vídeo (58 
min). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=pI9ksOITqPI. Acesso em: 
26 jun 2020. 
 
IMPACTOS da pandemia no direito desportivo. Apresentado por Carla Blanco 
Pousada em seu perfil no Instagram: @carlablancoadv. Participação: Alessandra da 
Silva. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (54 min). Disponível em: 
https://www.instagram.com/tv/CBg3QU7gILO/. Acesso em: 17 jun 2020. 

INTELIGÊNCIA artificial e direito: presente e futuro. Apresentado pelo canal TV 
Fadi. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (123 min). Disponível 
em:https://www.youtube.com/watch?v=N4SlMLUp7qk. Acesso em: 04 junho 2020. 
 
INTERPRETAÇÃO do STF sobre o Direito do Trabalho emergencial. Apresentado 
pelo canal da EJUD-4 no Youtube. Mediado por Cesar Zucarri Pritsch; Rodrigo 
Trindade de Souza. [s.l.;s.n.]: 2020 1 vídeo (123 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=OEKQwJHdHi8. Acesso em: 18 jun 2020.  
 
MEDIAÇÃO e arbitragem. Apresentado por Thereza Nahas e exibido no Instagram 
da ABDT Brasil: @abdtbrasil. Participação: Cláudio Finkelstein. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 
vídeo (56 min). Disponível em: https://www.instagram.com/p/CBNq6dYjA99/. Acesso 
em: 10 jun 2020. 

NEGOCIAÇÃO coletiva em tempos de pandemia - direito coletivo do trabalho. 
Apresentado pelo canal Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo do ABC. 
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[s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (20 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=UnD8v7nTn0o. Acesso em: 30 junho 2020. 
 
NEGÓCIOS processuais e Processo do Trabalho: visões da magistratura e da 
advocacia. Apresentado por Otávio Calvet em seu perfil no Instagram: 
@otaviocalvet. Participação: Cassiano Peliz. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (59 min). 
Disponível em: https://www.instagram.com/tv/CB1ec3Rl4yu/. Acesso em: 26 jun 
2020. 
 
NOVA MPV-936: suspensão do contrato de trabalho e redução de salário e jornada 
durante a pandemia do Covid-19. Apresentado por Carla Zannini em seu perfil do 
Instagram: @carla_zannini. Participação: Otavio Calvet. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (59 
min). Disponível em: https://www.instagram.com/tv/CBy1tsdJMtj/. Acesso em: 26 jun 
2020. 
 
NOVAS economias. Apresentado por Thereza Nahas e exibido no Instagram da 
ABDT Brasil: @abdtbrasil. Participação: Antonio Carlos Aguiar. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 
vídeo (56 min). Disponível em: https://www.instagram.com/p/CA-NnbKj2w8/. Acesso 
em: 08 jun 2020. 
 
NOVAS relações de trabalho. Exibido no Instagram da ABDT Brasil: @abdtbrasil. 
Participação: Gilberto Stürmer; Sônia Mascaro. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (56 min). 
Disponível em: https://www.instagram.com/p/CBQPHw_DCeS/. Acesso em: 10 jun 
2020. 
 
OIT lança plataforma com vídeos sobre impactos da Covid-19 no mundo do trabalho 
https://www.ilo.org/Covid-19-stories/es/ 
 
ÔNUS da prova no Processo do Trabalho. Apresentado por Leone Pereira em seu 
instagram: @professorleonepereira. Participação: Fabiano Coelho. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 
vídeo (38 min). Disponível em: https://www.instagram.com/tv/CBMWECHhN5g/. 
Acesso em: 10 jun 2020. 
 
O PAPEL da liderança em tempos de incertezas. Apresentado pelo Instagram 
ASSAT no Instagram: @assat_se_. Participação: Cristiane Barreto. [s.l.;s.n.]: 2020. 
1 vídeo (52 min). Disponível em: https://www.instagram.com/tv/CA_YxoVBZVo/. 
Acesso em: 08 jun 2020. 
 
O PAPEL do parlamento no combate ao Covid-19. Ministrado pelo Prof. Fernando 
Passos em seu perfil do Instagram: @prof.fernandopassos. Participação: Dr. 
Rodrigo Maia. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (48 min). Disponível em: 
https://www.instagram.com/tv/CA0OB13DKiw/. Acesso em: 01 jun 2020. 

O PAPEL dos sindicatos e das associações diante das repercussões da pandemia 
nas relações de trabalho. Apresentado pelo canal Academia Brasileira Direito do 
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Trabalho. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (56 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=MJmZYWwsABE. Acesso em: 29 junho 2020. 
 
OS DESAFIOS da advocacia trabalhista em tempos de pandemia. Apresentado por 
GAJ em seu perfil no Instagram: grupo_apoio_juridico. Participação: Fábio Bastos; 
Leone Pereira. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (59 min). Disponível em: 
https://www.instagram.com/tv/CB1lL0-Jwbi/. Acesso em: 26 jun 2020. 
 
OS REFLEXOS da pandemia no futebol brasileiro. Apresentado por Rodolfo 
Pamplona Filho. Participação: Alexandre Agra Belmonte. [s.l.; s.n.]: 2020. 1 vídeo 
(58 min). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=IEEs1zB4u0g. Acesso 
em: 26 jun 2020. 
 
O TRABALHO além do Direito do Trabalho. Apresentado por Juliane Silvério em seu 
perfil no Instagram: audienciatrabalhistadeaaz. Participação: Guilherme Feliciano. 
[s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (59 min). Disponível em: 
https://www.instagram.com/tv/CBNzR5HDS0C/. Acesso em: 10 jun 2020. 
 
PANDEMIA: como as empresas devem atuar em relação a nova portaria do 
Governo Federal. Apresentando por MoselloLima Advocacia no perfil do Instagram: 
@mosellolima. Participação: Marcelo Sena; Tairo Moura. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo 
(56 min). Disponível em: https://www.instagram.com/tv/CBwUTdzqJaD/. Acesso em: 
26 jun 2020. 

PERIGO no contrato em tempo de pandemia. Apresentado por Rodolfo Pamplona 
Filho. Participação: Edvaldo Brito. [s.l.; s.n.]: 2020. 1 vídeo (59 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=EtU-5i2bO2Y. Acesso em: 26 jun 2020. 

PERSPECTIVA da magistratura do trabalho para a pós-pandemia. Apresentado 
pela ABDT no canal do youtube. Participação: Agra Belmonte; Claudia Soares; 
Sérgio Torres. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (102 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=tHuriD3dAbU&feature=youtu.be. Acesso em: 30 
jun 2020. 
 
PRECONCEITOS implícitos no Direito do Trabalho: uma análise econômico 
comportamental. Apresentado por Fabiano Zavanella em seu perfil no Instagram: 
@proffabianozavanella. Participação: Maria Cristina Mattioli. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo 
(59 min). Disponível em: https://www.instagram.com/tv/CBy5LTllLIH/. Acesso em: 26 
jun 2020. 

PRINCÍPIO da cooperação processual em tempos de pandemia. Apresentado pelo 
canal Associação Mineira dos advogados trabalhistas. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (125 
min). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=55gGJamqS6I. Acesso em: 
04 junho 2020. 
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PROCESSO de trabalho em tempos de pandemia. Apresentado por Yone Frediani e 
exibido no Instagram da ABDT Brasil: @abdtbrasil. Participação: Mauro Schiavi. 
[s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (59 min). Disponível em: 
https://www.instagram.com/tv/CB0Sgm7D8zD/. Acesso em: 24 jun 2020. 
 
PROCESSO trabalhista eficiente no cenário da pandemia. Apresentado por Yone 
Frediani e exibido no Instagram da ABDT Brasil: @abdtbrasil. Participação: 
Guilherme Ludwig. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (58 min). Disponível em: 
https://www.instagram.com/p/CA7o30BjTp9/. Acesso em: 08 jun 2020. 

PRODUÇÃO do conhecimento científico: métodos e técnicas de pesquisa. 
Apresentado pelo canal Eagro UFRR. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (90 min). Disponível 
em: https://www.youtube.com/watch?v=UJDA_RUARvo. Acesso em: 30 junho 2020. 
 
REINO unido e Covid-19. Apresentado por Yone Frediani e exibido no Instagram da 
ABDT Brasil: @abdtbrasil. Participação: Lúcio Munhoz. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (59 
min). Disponível em: https://www.instagram.com/p/CBLFyEsjneK/. Acesso em: 10 
jun 2020. 
 
RELAÇÕES afetivas na pandemia. Apresentado por Rodolfo Pamplona Filho. 
Participação: Camila Bresolin. [s.l.; s.n.]: 2020. 1 vídeo (58 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=a4gBiKf8VGk. Acesso em: 26 jun 2020. 

REPARAÇÃO não pecuniária do dano moral. Apresentado pelo canal IBERC - 
Responsabilidade Civil. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (78 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=WgMS03G8zVQ. Acesso em: 29 junho 2020. 
 
REPENSANDO o Direito do Trabalho no XXI: plataformas digitais e novas 
tecnologias. Apresentado por Thereza Nahas e exibido no Instagram da ABDT 
Brasil: @abdtbrasil. Participação: André Zipperer. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (59 min). 
Disponível em: https://www.instagram.com/p/CBfscuhD2uD/. Acesso em: 16 jun 
2020. 

RETOMADA humana das atividades. Apresentado pelo canal CDH/OAB-SP. 
[s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (79 min). Disponível 
em:https://www.youtube.com/watch?v=DnqwnLkOaFc. Acesso em: 02 junho 2020. 
 
SAÚDE ocupacional e responsabilidade civil. Apresentado pelo Instagram ASSAT 
no Instagram: @assat_se_. Participação: André Araújo Molina. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 
vídeo (52 min). Disponível em:https://www.instagram.com/p/CAv9CcAhn8Z/. Acesso 
em: 01 jun 2020. 
 
SAÚDE mental pós-Covid-19. Apresentado por Roseline Morais em seu perfil de 
Instagram: @rosemorais1. Participação: Adriana Calvo. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (59 
min). Disponível em: https://www.instagram.com/tv/CBT__faBFVG/. Acesso em: 15 
jun 2020. 
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SUSTENTAÇÃO oral nas audiências telepresenciais. Apresentando por Washington 
Barbosa em seu perfil do Instagram: @washingtonbbarbosa. Participação: Juliane 
Silverio. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (57 min). Disponível em: 
https://www.instagram.com/tv/CBmAw8vDukW/. Acesso em: 19 jun 2020. 
 
TELETRABALHO, infoxicação e riscos psicossociais em tempos de pandemia. 
Exibido no Instagram da ABDT Brasil: @abdtbrasil. Participação: Gilberto Stürmer; 
Sandro Nahmias. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (56 min). Disponível em: 
https://www.instagram.com/tv/CBiT4Z1D4Cw/. Acesso em: 17 jun 2020. 
 
TRABALHO infantil. Apresentado por Luciane Cardoso Barzotto no perfil do 
Instagram: @combateaotrabalhoinfantil. Participação: Bárbara Fagundes. [s.l.;s.n.]: 
2020. 1 vídeo (59 min). Disponível em: 
https://www.instagram.com/tv/CBVf2jdAoXw/. Acesso em: 15 jun 2020. 

TRABALHO, mercadoria ou valor?. Apresentado pelo canal Associação Mineira dos 
advogados trabalhistas. [s.l.;s.n.]: 2020. 1 vídeo (148 min). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=jLar9g2mib4. Acesso em: 29 junho 2020. 
 
VERSÃO final MP 927 e 936. Apresentado por Thereza Nahas e exibido no 
Instagram da ABDT Brasil: @abdtbrasil. Participação: Vólia Bomfim. [s.l.;s.n.]: 2020. 
1 vídeo (56 min). Disponível em: https://www.instagram.com/tv/CBvdaR_jH2f/. 
Acesso em: 23 jun 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
  

https://www.instagram.com/tv/CBmAw8vDukW/
https://www.instagram.com/tv/CBiT4Z1D4Cw/
https://www.instagram.com/tv/CBVf2jdAoXw/
https://www.youtube.com/watch?v=jLar9g2mib4
https://www.instagram.com/tv/CBvdaR_jH2f/


    
 
5 FONTES QUE ABORDAM TEMAS RELACIONADOS À PANDEMIA DE 
Covid-19 – UFRGS - https://www.ufrgs.br/coronavirus/base/fontes-imprensa/ 

Em constante atualização. 

SAÚDE 

1. EDUARDO SPRINZ. Contatos: esprinz@hcpa.edu.br / (51) 3359-7749. 
Área de estudo: Doenças infecciosas e parasitárias, com atuação sobre 
Aids, HIV, tratamento anti-retroviral, combate de doentes infecciosas 
emergentes, principalmente dengue e febre amarela.  Aborda o 
coronavírus, com foco nos riscos em função do inverno no Sul. 

2. ALEXANDRE ZAVASCKI. Contato: azavascki@hcpa.edu.br. Professor do 
Departamento de Medicina Interna da FAMED/UFRGS, na área de 
infectologia.  Pesquisador na área de doenças infecciosas. 

3. JAIR FERREIRA. Contato: jferreira@hcpa.edu.br. Professor do 
Departamento de Medicina Social da Faculdade de Medicina. Áreas de 
atuação: epidemiologia, hanseníase, dengue e coronavírus. 

4. RICARDO DE SOUZA KUCHENBECKER. Contato: rsk@hcpa.edu.br e 
(51) 3359-7323. Epidemiologia. Medicina e Saúde Pública, com ênfase 
em Doenças Infecciosas e Parasitárias: epidemiologia hospitalar e 
doenças infecciosas, medicina social, educação médica, saúde coletiva e 
exposição ocupacional. 

5. PAULO PETRY. Contatos: (51) 99507-9172; petry.paulo@gmail.com. 
Mestre e doutor em Epidemiologia pela UFRGS, professor da Faculdade 
de Odontologia. Área de estudo: epidemiologia, especialmente os tipos de 
estudos epidemiológicos para investigação de doenças. 

6. ALCIDES MIRANDA – Contato: (51) 99939-4294. Autor do curso sobre 
condução de crises e gabinete de crise em saúde. Professor do curso de 
Saúde Coletiva. 

7. DÁRIO FREDERICO PASCHE. Contatos: dario.pasche@gmail.com, (51) 
99997-8206 (identificar-se antes por mensagem via Whatsapp). 
Enfermeiro, sanitarista. Doutor em Saúde Coletiva. Membro da Comissão 
de Política, Planejamento e Gestão da ABRASCO. Área de estudo: 
planejamento e gestão de políticas de saúde. 

8. PAULO MICHEL ROEHE. Contatos: proehe@gmail.com / (51) 
99998-0942. Área de estudo: Diagnóstico e pesquisa de vírus causadores 
de prejuízos significativos às cadeias produtivas e no desenvolvimento de 
vacinas, testes, diagnósticos e avaliação de adjuvantes. Aborda o 
coronavírus em pets (gatos e cachorros). 

9. DENISE BUENO. Contato: denise.bueno@ufrgs.br. Atua nas áreas de 
Farmácia Hospitalar e Saúde Coletiva, principalmente nos seguintes 
temas: assistência farmacêutica, SUS, integralidade em saúde, atenção 
primária à saúde e estudos de utilização de medicamentos. Projeto Rede 
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de Solidariedade em comunidades de Porto Alegre para enfrentar a 
Covid-19. 

10.MARIUR GOMES BEGHETTO. Contatos: mbeghetto@hcpa.edu.br, (51) 
99955-0264 (identificar-se antes por mensagem via Whatsapp). 
Epidemiologia, enfermagem, terapia nutricional e terapia intensiva. Integra 
o comitê de combate ao coronavírus da UFRGS e fala sobre assuntos 
relacionados à questão prática do atendimento às pessoas com 
coronavírus e vacinação de idosos. 

11.NINON GIRARDON DA ROSA. Contatos: ngrosa@hcpa.edu.br e (51) 
99998-3594. Professora da Escola de Enfermagem da UFRGS e 
coordenadora do Grupo de Enfermagem no Hospital de Clínicas de Porto 
Alegre, fala sobre a organização do HCPA frente à Covid-19. 

12.DEISE LISBOA RIQUINHO. Contato: (51) 99986-7895. Doutora em Saúde 
Pública pela ENSP/FIOCRUZ. Tem experiência em docência e pesquisa 
na área de Saúde Pública, atuando principalmente nos seguintes temas: 
saúde da população rural, saúde do trabalhador, agricultura sustentável, 
Tabaco, SUS, pesquisa qualitativa. Aborda campanha de vacinação 
contra a gripe. 

13. ILMA BRUM DA SILVA. Contato: (51) 9996-9044. Diretora do Instituto de 
Ciências Básicas da Saúde (ICBS), unidade responsável pela realização 
de testes de Covid-19 na UFRGS. 

14.MARCELO DUTRA ARBO. Contato: 51 99576-7687 (enviar whatsapp 
antes de ligar informando o assunto) – marcelo.arbo@ufrgs.br . Professor 
do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas. Áreas: 
Toxicologia e Análise Toxicológica. Alerta sobre risco do uso de etanol na 
limpeza da casa. 

15.ANA PAULA HERMANN. Contatos:  anaherrmann@gmail.com, (51) 
99685-0972. Professora do Departamento de Farmacologia do Instituto 
de Ciências  Básicas da Saúde. Fala sobre cloroquina  contra o 
coronavírus: existe evidência por trás da esperança? 

16.SIMONE GNOATTO. Contato: (51) 98112-2421. Professora da Faculdade 
de Farmácia e do Programa de Pós-Graduação em Ciências 
Farmacêuticas. Fala sobre manifesto do Conselho da Faculdade de 
Farmácia sobre o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina em casos 
leves de Covid-19. 

17.LAVÍNIA SCHÜLER FACCINI. Contato: (51) 99975-6770. Professora 
titular do Departamento de Genética. Tem experiência na área de 
Genética Médica Populacional e em Teratogênese. Coordena o Sistema 
Nacional de Informação sobre Teratógenos. Chefe do Serviço de Genética 
Médica – Hospital de Clinicas de Porto Alegre. Aborda a relação entre a 
Covid-19 e a gestação. 

18.ANDRÉA KRUGER GONÇALVES – (51) 98134-5740 – 
andreakg@ufrgs.br. Coordenadora do Centro de Estudos de Lazer e 
Atividade Física do Idoso (CELARI). Atividades físicas online para idosos 
durante o isolamento social. 
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19.ADRIANE RIBEIRO TEIXEIRA – (51) 99115-1790 e MAIRA ROZENFELD 

OLCHIK – 51 99117-5920. Coordenadoras da UNAPI. Atividades de 
educação continuada para idosos durante o isolamento social. 

20.ALINE NOGUEIRA HAAS – (51) 99963-3496 – 
alinehaas02@hotmail.com. Coordenadora dos projetos Dança e 
Parkinson e Caminhada Nórdica com atividades a distância durante o 
isolamento social. 

21.DANIELA DALLEGRAVE – (51) 98543-4563) e 
daniela.dallegrave@ufrgs.br. Professora na área de Enfermagem em 
Saúde Coletiva. Experiência nas áreas de Educação e de Saúde Coletiva 
com ênfase nos seguintes temas: Educação Profissional, Residências em 
Saúde, Atenção Primária em Saúde e Práticas Integrativas e 
Complementares. Coordena o projeto de extensão #SUStentaPICS – 
Rede de colaboração oferece atendimento gratuito e online de práticas 
integrativas a profissionais da saúde  

22.FÁBIO KLAMT. Contato: (51) 98186-3013. Departamento de Bioquímica 
da UFRGS. Biologia celular, histologia, embriologia, malformações 
congênitas (MC). Teve Covid-19, debate o uso de plasma de pacientes 
imunes ao vírus como tratamento à doença. 

23.GUIDO LENZ. Contato: (51) 98446-8538. Diretor do Centro de 
Biotecnologia da UFRGS, produz insumos alternativos para o teste de 
Covid-19. 

24.MARCELO RODRIGUES GONÇALVES. Contato: (51) 99117-5156. 
Professor do Departamento de Medicina Social. Fala sobre atendimento 
de telessaúde para pacientes com doença crônica respiratória. 

25.FELIPE ORNELL. Contato: (51) 99940-4411; fornell@hcpa.edu.br. 
Pesquisador no Centro de Pesquisa em Álcool e Drogas do 
HCPA/UFRGS. Alerta para impactos na saúde mental em decorrência de 
uma pandemia. 

26.ROSE GURSKI (51 99901-7901; rose@rosegurski.com.br) e CLÁUDIA 
PERRONE (51 99981-4052). Professoras do Instituto de Psicologia da 
UFRGS e coordenadoras, no Rio Grande do Sul, de pesquisa que 
investiga sonhos de profissionais de saúde e educação durante a 
pandemia. 

27.MARÍLIA JACOBY (51 99287-6165), psicóloga da Clínica de Atendimento 
Psicológico da UFRGS, e SIMONE PAULON (51 98418-8447), professora 
do Programa de Pós-Graduação de Psicologia Social e Institucional da 
UFRGS. Coordenadoras do projeto que oferece grupos online de apoio a 
mulheres durante a pandemia. 

28.FLÁVIO KAPCZINSKI – flavio.kapczinski@gmail.com. Fala sobre 
pesquisa que relaciona estilo de vida e saúde mental durante a 
quarentena. 

29.MARIA CÁTIRA BORTOLINI. Contato: maria.bortolini@ufrgs.br e (51) 
99952-3134. Área de estudo: genética e evolução biológica. Analisou 70 
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genomas que mostram um salto genético que transformou o novo 
coronavírus em um especialista em infectar humanos. 

ECONOMIA/ADMINISTRAÇÃO 

1. ALESSANDRO DONADIO MIEBACH. Contato: aledonadio@gmail.com. 
Área de estudo: Regimes de crescimento e conflito distributivo no Brasi. 
Aborda os impactos do coronavírus na economia. 

2. MARCELO SAVINO PORTUGAL. Contato: msp@ufrgs.br. Área de 
estudo: Economia, Macroeconomia, inflação. Economia Internacional. 
Aborda os impactos do coronavírus na economia. 

3. ANDRÉ MOREIRA CUNHA. Contato: andre.cunha@ufrgs.br, 
amcunha@hotmail.com, (51) 98434-7052. Área de estudo: Economia. 
Crise econômica e pandemia do novo coronavírus. 

4. GLÁUCIA CAMPREGHER. Contato: (51) 98488-6171. Crise econômica 
no Brasil e coronavírus. 

5. GIACOMO BALBINOTTO NETO. Contato: (51) 99804-8043, 
giacomo.balbinotto@ufrgs.br. Economia da Saúde, Economia da 
Informação, Economia da Corrupção, Direito e Economia, Economia da 
Regulação e Economia de Empresas, bens públicos, patrimônio público, 
Economia dos Recursos Humanos, Economia da Saúde. 

6. MAURÍCIO WEISS. Contato: (51) 98630-2185 (fone e whatsapp) e e-mail: 
mauricio.weiss@ufrgs.br. Macroeconomia e coronavírus. 

7. DANIELA BRAUNER. Contatos: (51) 98102-9470 (contato prioritário), 
daniela.brauner@ufrgs.br, sospme.ea@gmail.com. Professora da Escola 
de Administração. Coordenadora do SOS PME, uma iniciativa de 
professores da Escola de Administração para auxiliar empresas – 
especialmente as pequenas e médias – a enfrentar os impactos da 
pandemia nos negócios. 

8. WENDY HADDAD CARRARO. Contatos: wendy.carraro@ufrgs.br; (51) 
98121-7298. Professora do curso de Ciências Contábeis da UFRGS e 
Coordenadora do Projeto de extensão Educação Financeira para todos e 
para toda vida. Área de Atuação: Educação Financeira, Planejamento 
Financeiro (empresarial e pessoal), Controles de Gestão, 
Empreendedorismo e Inovação, Ferramentas tecnológicas no ensino. Fala 
sobre como organizar as finanças durante a pandemia. 

9. CRISTIANE PIZZUTI. Contatos: (51) 99515.9777; crispizzutti@gmail.com. 
Professora da Escola de Administração da UFRGS. Coordenadora de 
pesquisa que estuda marketing de serviços em tempos de pandemia. 

CIÊNCIAS HUMANAS 
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1. JEAN SEGATA. Contatos: jean.segata@gmail.com / (51) 99383-2428. 

Área de estudo: Antropologia das epidemias, pesquisa na área de 
antropologia da saúde, na busca pelo entendimento dos mecanismos que 
operam nas grandes epidemias tropicais. 

2. CYBELE CROSSETTI DE ALMEIDA. ccrosset@terra.com.br. Setor: 
História Medieval. História política e econômica, relações de poder, elites 
urbanas e grupos sociais, cultura e sociedade. Pesquisadora do Núcleo 
de Pesquisa em História. (PPG História). Fala sobre história das 
epidemias. 

3. FABIO KÜHN. Contato: fabio.kuhn@ufrgs.br. Setor: História do Brasil. 
História do Brasil Colônia, atuando principalmente nos seguintes temas: 
Rio Grande do Sul colonial, fronteira, estratégias familiares, elite local e 
administradores coloniais. Fala sobre epidemias, varíola. 

4. RODRIGO GONZALEZ STUMPF. Contatos: rodrigo.stumpf@ufrgs.br, 
00008675@ufrgs.br. Professor adjunto do Departamento de Ciência 
Política. Tem experiência na área de Ciência Política, com ênfase em 
Cultura Política, atuando principalmente nos seguintes temas: 
democracia, participação, políticas públicas e direitos humanos. 

5. SÉRGIO SIMONI JR. – Contato: (11) 94836.9067 / 
sergiojr_ssj@yahoo.com.br. Professor do Departamento de Ciência 
Política, integrante da Rede de Pesquisa Solidária em Políticas Públicas e 
Sociedade. Professor da UFRGS integra rede de pesquisa solidária que 
analisa impactos da pandemia de Covid-19 na sociedade brasileira. 

RECURSOS HÍDRICOS 

1. GUILHERME FERNANDES MARQUES. Contatos: 
guilherme.marques@ufrgs.br, (31) 99795-5184. Integrante do Grupo de 
Pesquisa em Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos, do Instituto 
de Pesquisas Hidráulicas (IPH/UFRGS), é um dos autores do Plano 
emergencial de ações para o sistema de abastecimento de água frente 
aos riscos oferecidos pelo coronavírus, enviado ao DMAE de Porto Alegre 
e à Corsan.  

ENGENHARIAS/DESIGN 

1. CARLA SCHWENGBER TEN CATEN. Contato: (51) 99806-6868. 
Coordenadora do Laboratório de Inovação e Fabricação Digital da Escola 
de Engenharia – Fala sobre a fabricação de máscaras faceshield que 
serão doadas a hospitais. 

2. EDUARDO CARDOSO. Contato: (51) 99221-6789. Professor do 
Departamento de Design e Expressão Gráfica da Faculdade de 
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Arquitetura. Um dos coordenadores do projeto de criação de pranchas 
hospitalares para comunicação de pacientes entubados. 

3. LUIZ CARLOS PINTO DA SILVA FILHO. Contato: (51) 99915-8135. 
Diretor da Escola de Engenharia e coordenador do Pacto Alegre. 
Participou dos testes de desinfecção de áreas públicas com o uso de 
drones. 

4. GILBERTO CONSONI . Contato: (51) 98581-2009, 
gilberto.consoni@ufrgs.br. Professor do Departamento de Design e 
Expressão Gráfica . Idealizador do Projeto CoviDESIGN. 

5. LAÍS ZUCCHETTI. Contato: lais.zucchetti@ufrgs.br, (51) 99715-8401. 
Integra o projeto de pesquisa de protótipo de ventilador pulmonar 
hospitalar de baixo custo, com fácil montagem e simples manutenção no 
enfrentamento à Covid-19. 

6. JOSÉ ALBERTO AZAMBUJA. Contato: jose.alberto@ufrgs.br, 
jazambuja55@gmail.com, (51) 99963-9192. Coordena o projeto de 
pesquisa de protótipo de ventilador pulmonar hospitalar de baixo custo, 
com fácil montagem e simples manutenção no enfrentamento à Covid-19. 

INFORMÁTICA 

1. JOÃO LUIZ COMBA. Contato: (51) 99913-8022; comba@inf.ufrgs.br . 
Professor do Instituto de Informática. Criador de site que usa técnica da 
análise visual para exibição de números de casos e de óbitos do novo 
coronavírus e de site que permite buscar similaridades entre regiões do 
mundo sobre a Covid-19. 

2. PAULO ZINGANO – paulo.zingano@ufrgs.br  Professor do Departamento 
de Matemática Pura e Aplicada. Fala sobre cálculo de números de 
reprodução da Covid-19; estimativas computacionais sobre evolução do 
número de casos, óbitos, infectados ativos e recuperados; análise de 
efeitos de políticas de intervenção via Rt; modelos determinísticos para 
epidemias – Pesquisadores propõem algoritmo para estudar o panorama 
da Covid-19 

QUÍMICA 

1. NÁDYA PESCE DA SILVEIRA. Contato: (51) 99195-0979; 
nadya@iq.ufrgs.br. Professora do Instituto de Química, participou dos 
testes de desinfecção de áreas públicas com o uso de drones. 

2. EDUARDO ROLIM DE OLIVEIRA. Contato: (51) 99678-1281; 
eduardo.rolim@ufrgs.br. Coordenador substituto do Centro de Gestão e 
Tratamento de Resíduos Químicos do Instituto de Química, fala sobre a 
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produção de álcool gel a partir de bebidas alcoólicas apreendidas pela 
Receita Federal. 

MATEMÁTICA/ESTATÍSTICA: 

1. GABRIELA CYBIS. Contatos: (51) 98535-1985; gabriela.cybis@ufrgs.br. 
Professora do Instituto de Matemática e Estatística da UFRGS. 
Coordenadora do grupo que criou um simulador de progressão da 
Covid-19 que permite que o usuário ajuste os parâmetros e perceba a 
influência de diversas variáveis no curso da pandemia. 

GEOCIÊNCIAS 

1. GUILHERME GARCIA DE OLIVEIRA. Contatos: 
g.g.oliveira10@gmail.com; (51) 99662-4063. Coordenador do Programa 
de Pós-Graduação em Sensoriamento Remoto, publica diariamente 
boletins com mapas, tabelas e projeções do coronavírus no mundo. Fala a 
respeito da evolução dos casos no mundo e realiza análise espacial dos 
casos e mortes. 

2. SINTHIA BATISTA. Contatos: (51) 99915-3014; 
solidariedade.litoralrs@gmail.com. Professora do Campus Litoral Norte da 
UFRGS, coordenadora do mapa que reúne informações sobre redes de 
assistência e solidariedade no Litoral Norte do Estado. 

AGRONOMIA/MEDICINA VETERINÁRIA/DESENVOLVIMENTO RURAL 

1. JÚLIO BARCELLOS. Contato: (51) 99841-1553. Coordenador do Núcleo 
de Estudos em Sistemas de Produção de Bovinos de Corte e Cadeia 
Produtiva da UFRGS (NESPRO) e responsável pelo Guia Estratégias 
para venda de terneiros em tempos de crise, com orientações para se 
adaptar na busca por outros canais de comercialização de gado. 

2. ARONI SATTLER – aroni.sattler@ufrgs.br , (51) 99967-5563. Professor da 
Faculdade de Agronomia, do Laboratório de Apicultura. Responsável pela 
sala de extração de mel da Estação Experimental Agronômica – Estação 
Experimental Agronômica mantém sala de extração de mel em operação 
para uso dos apicultores. 

3. VLADIMIR PINHEIRO DO NASCIMENTO. Contato: vladimir@ufrgs.br. 
Médico veterinário e Ph.D. em Medicina Veterinária pela Universidade de 
Glasgow (Grã-Bretanha). Realiza pesquisas no Centro de Diagnóstico e 
Pesquisa em Patologia Aviária (FAVET/UFRGS), propõe adaptação de 
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equipamento utilizado em ambientes avícolas para reduzir os riscos de 
contaminação por Covid-19. 

4. POTIRA PREISS. Contatos: potira@unisc.br; (51) 98978-0892. 
Pesquisadora vinculada ao Grupo de Estudos em Agricultura Familiar e 
Desenvolvimento Rural da UFRGS (Gepad), coordenadora de estudo que 
investiga a influência da pandemia na agricultura familiar. 

DIREITO 

1. CLÁUDIA LIMA MARQUES. Contatos: cmarques.ufrgs@gmail.com e (51) 
98151-8311. Professora da Faculdade de Direito da UFRGS e líder do 
Grupo de Pesquisa Mercosul, Direito do Consumidor e Globalização. 
Desenvolveu estudo que propõe Projeto de Lei para atrasar em três 
meses o pagamento de dívidas. 

COMUNICAÇÃO 

1. DENISE AVANCINI ALVES – Contatos: 
deniseavancinialves@yahoo.com.br, denise.avancini@ufrgs.br , celular 
(51) 99109-8801. Professora no curso de Relações Públicas. 
Coordenadora da equipe que criou manual de comunicação para 
pequenos empresários. 

BIOCIÊNCIAS 

1. MARIA JOÃO PEREIRA. Contato: maria.joao@ufrgs.br. Professora do 
departamento de Zoologia, pode falar sobre morcegos e Covid-19. 
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