Curso

Direito do Trabalho,
Processo do Trabalho e
Previdenciário

Titulação

Especialista em Direito do Trabalho,
Processo do Trabalho e Previdenciário
Modalidade

A distância

Justificativa
O curso em questão visa aprofundar os estudos dos institutos específicos do Direito do Trabalho, do Processo do Trabalho e do
Direito Previdenciário, instigando a reflexão e debate acerca das tendências atuais desses direitos sociais.

Objetivo
Especializar o Bacharel em Direito para uma visão crítica sobe
o sistema jurídico do Direito do Trabalho e Previdenciário.
Formar operadores do Direito e demais profissionais capazes
de propor soluções jurídicas válidas para os problemas
relacionados ao trabalho, promovendo a revisão e atualização
de conceitos e institutos relacionados ao âmbito jurídico.

Público Alvo
Portadores de diploma de cursos de Graduação em Direito,
Consultores, Servidores Públicos e demais professores que
atuam na área trabalhista e previdenciária.

Competências do Egresso
O egresso do curso de especialização em Direito do Trabalho,
Processo do Trabalho e Previdenciário deverá ser capaz de:
a) Atuar no segmento jurídico trabalhista, de forma a atender
as reclamações oriundas do empregado, do empregador e
de administradores de empresas públicas e privadas;
b) Priorizar a ética no segmento trabalhista e previdenciário,
utilizando a doutrina a favor de sua prática profissional.

Carga Horária
Carga horária total do curso: 360 horas aula em disciplinas
obrigatórias, incluindo o tempo de orientação e elaboração de
TCC.

Duração (em meses)
12 meses.

Metodologia
O curso utilizará um ciclo de estudo semanal, ou seja, a cada
semana, de acordo com agenda de aplicação da disciplina
teremos:

 Momento ao vivo: aulas (uma ou duas semanais)
transmitidas ao vivo, onde o docente transmite via
webinar o conteúdo da disciplina, tendo como recursos
complementares áudio, vídeo e um Power Point com
resumo da disciplina, que servirá como apoio. Após a aula
ao vivo, o estudante poderá participar de um chat
moderado com os alunos que estiverem conectados.
 Momento de estudo individualizado: O aluno estuda
individualmente de acordo com material disponibilizado
pelo docente, podendo interagir com o professor via
ambiente virtual de aprendizagem, para esclarecimento de
dúvidas. Poderá acessar a gravação das aulas, acessando
também os slides que servem como material de apoio.

Sistema de Avaliação
Será aprovado ao final do curso de especialização o aluno que
cumprir as seguintes exigências:
a) Realização das atividades propostas via ambiente virtual
de aprendizagem (AF - Avaliação formativa/participação no
Fórum, AT - Trabalho específico da disciplina)
b) Aproveitamento satisfatório na prova integrada.
c) Aproveitamento de no mínimo 70% (setenta por cento),
isto é, nota igual ou superior a 70 (setenta) na disciplina,
onde a média será calculada da seguinte forma:
AF - Avaliação formativa (participação no Fórum): Valor 1,5.
AT - Trabalho específico da disciplina: Valor 2,5.
Prova integrada ao final do curso: Valor 6,0.
AF + AT+ Prova = 10,00
(Média para aprovação igual ou maior que 7,0)
d) Elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso e
aprovação da banca examinadora.

Matriz Curricular
Módulos
Módulo 1

Módulo 2

Módulo 3
Módulo 4

DISCIPLINAS
Teoria Geral do Direito do Trabalho
Direito Constitucional do Trabalho
Direito Individual e Contrato de Trabalho
Teoria Geral do Processo do Trabalho
Negociação nas Relações do Trabalho
Direito Coletivo do Trabalho
Recursos e Execução no Processo do Trabalho
Direito Previdenciário e Seguridade Social
Metodologia Científica
TCC (Orientação para o Trabalho de Conclusão do Curso)
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