Direito e Processo do Trabalho
O aluno será capaz de conhecer e compreender o Direito do Trabalho aplicado à prática. O
propósito é capacitar o pós-graduando para as experiências do cotidiano da advocacia
trabalhista.






Conhecimentos: Capacitar o pós-graduando para aprender,
apreender, refletir, interpretar e aplicar conteúdos, adequando-os
objetivamente ao contexto social da sua atuação profissional;
instrumentalizar o pós-graduando para atuar numa sociedade
globalizada e em constante transformação, apto a entender o
momento histórico e oferecer respostas que atendam às
demandas sociais.
Habilidades:
o Desenvolver a capacidade de enfrentar profissionalmente questões novas,
por meio da prática criativa e construtiva;
o Desenvolver conteúdos teórico-práticos relativos às necessidades das
diversas áreas de atuação;
o Proporcionar ao pós-graduando entendimento da dinâmica social, política,
ambiental e econômica, bem como as implicações éticas e sociais da
profissão;
Atitudes:
o Estimular o crescimento pessoal e profissional;
o Incentivar a busca pelo aprendizado contínuo;
o Fomentar o processo do contínuo aperfeiçoamento do profissional.

Descrição do curso
Com a recente reforma trabalhista, a demanda por profissionais capacitados a contornar
as inseguranças jurídicas decorrentes das relações de trabalho tem aumentado.
Percebendo que a sociedade se encontra em constante mutação, cabe ao Direito do
Trabalho responder às novas contingências da relação capital-trabalho.
Esta Especialização possui uma matriz curricular voltada à compreensão crítica e domínio
das novas regras e institutos trabalhistas, habilitando o estudante a prevenir passivos
trabalhistas e atuar em juízo no melhor interesse de seu cliente, seja ele o trabalhador ou
o empregador.

Diferenciais


A matriz curricular foi integralmente revista para contemplar a reforma trabalhista
(Lei 13.467/17).



O corpo docente é altamente qualificado, composto por renomados advogados e
magistrados.

Mercado de trabalho

As novidades trazidas pela reforma trabalhista demandam atualização profissional dos
operadores do Direito que atuam na área trabalhista. A Pós-Graduação em Direito e
Processo do Trabalho habilita seus alunos para lidarem estas novas necessidades, seja no
âmbito contencioso, ou na consultoria empresarial preventiva.



MÓDULO 1 (DIREITO INDIVIDUAL DO TRABALHO)



A base do direito do trabalho: os princípios basilares e o contrato de trabalho



Modernas relações de trabalho e emprego



A ordem constitucional brasileira e os direitos sociais



Responsabilidade civil do empregador e dano extrapatrimonial



Remuneração e salário



Duração do trabalho



Extinção contratual



Avaliação de módulo



MÓDULO 2 (DISCIPLINAS CORRELATAS AO DIREITO DO



TRABALHO)



Direito penal do trabalho



Direito desportivo do trabalho



Noções básicas de direito societário e a responsabilidade dos sócios perante
dívidas trabalhistas



Noções de direito previdenciário e tributário voltados às relações trabalhistas



Direito internacional do trabalho



Estudos avançados interdisciplinares



Avaliação de módulo



MÓDULO 3 (DIREITO COLETIVO DO TRABALHO)



Direito sindical



Negociação coletiva



Avaliação de módulo



MÓDULO 4 (DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO)



Petição inicial e resposta do réu



Ônus da prova



Recursos trabalhistas



Execução trabalhista



Ações especiais no processo do trabalho



Cálculos trabalhistas



Acidentes do trabalho e doenças ocupacionais: perícias médicas



Processo eletrônico e novas tecnologias



Métodos alternativos de solução de conflitos



Avaliação de módulo



Metodologia científica



TCC

Carga horária total: 360 Horas

