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RESUMO: Este trabalho visa a descrever a experiência de ensino realizada na disciplina “Introdução ao Direito 

do Trabalho”, modalidade ensino à distância (EaD), com alunos dos cursos de graduação em Ciências 

Econômicas, Ciências Contábeis, Ciências Atuariais e Administração durante o semestre 2019/1. A partir da 

constatada necessidade de maior interação com os alunos, propôs-se uma atividade de pesquisa intitulada 

“Glossário de Tecnologia, Trabalho e Direito do Trabalho numa Visão Interdisciplinar”, em que cada estudante 

participante selecionou um verbete relacionado à temática proposta — entre as sugestões apresentadas pela 

docente — e desenvolveu um breve texto com sua própria definição daquele conceito, pela perspectiva de sua 

área de conhecimento. Com essa atividade, muitos dos alunos foram introduzidos à noções básicas de pesquisa 

científica, pois deles se exigiu referência a pelo menos uma fonte acadêmica, utilização das normas da ABNT e 

efetiva construção da definição do verbete, baseada nas fontes utilizadas e sem citações literais. Foi 

disponibilizada uma abundante quantidade de material aos alunos interessados na realização da atividade, que, 

apesar de facultativa, contou com ampla adesão da turma. A atividade ainda contou com o auxílio de alunos da 

pós-graduação em Direito, que atuaram como monitores, oferecendo suporte individualizado aos alunos a partir 

do fornecimento de materiais específicos, ajuda com a metodologia e sugestões de melhora na redação do 

verbete, inclusive com encontros presenciais. Os participantes, ao final, receberam um bônus de nota na 

avaliação da disciplina. O resultado foi bastante positivo — em razão da ampla adesão da turma, do “feedback” 

dos alunos e da qualidade final dos trabalhos. Dessa forma, propôs-se a publicação do material em formato “e-

book”, a ser disponibilizado gratuitamente ao público geral pela internet. Os alunos interessados autorizaram a 

publicação, que atualmente está em preparativos finais e conta com mais de cem verbetes — entre eles palavras 

como “cobô”, “crowdworking”, “uberização” e “fintech”, todas envolvendo a temática da influência das 

tecnologias nas relações de trabalho. Palavras-chave: glossário, pesquisa, interdisciplinariedade.  


