
PÓS-GRADUAÇÃO
DIREITO E PROCESSO 

DO TRABALHO



A IMPORTÂNCIA DA PÓS-GRADUAÇÃO: 
ASCENSÃO PROFISSIONAL

Com um mundo em constante transformação, cenário de mudanças exponenciais 
e oportunidades crescentes, somente será bem-sucedido aquele profissional que 
estiver qualificado e atualizado com as tendências de sua área de atuação, ao 
mesmo tempo em que desenvolve novas competências. Um curso de pós-graduação 
faz isso por você! A pós-graduação auxilia a ampliar conhecimentos já adquiridos, 
ensina e/ou complementa habilidades técnicas e comportamentais e é de 
fundamental importância no desenvolvimento de uma competência muito 
valorizada nos dias de hoje: o networking, ou seja, formar uma rede de contatos, 
rede de relacionamento.

O QUE UM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DEMANDA

-Responsabilidade com as entregas e prazos; 
- Um profissional autônomo, que lê, pesquisa, busca informação e produz 
   novos conhecimentos;
- Alguém preparado para interagir em grupo, com colegas e professores; 
- Um profissional que participe e contribua com a troca produtiva de ideias;
- Alguém comprometido com o seu desenvolvimento pessoal e consequentemente 
  do grupo no qual está inserido. 

Este repertório de habilidades faz com que o profissional advindo de um curso 
de pós-graduação seja mais atraente para o mercado de trabalho porque: 

- Produz mais e de modo mais eficiente;
- Possui adaptabilidade, flexibilidade e inteligência emocional para lidar com 
   as demandas do mercado;
- Desenvolve habilidades interpessoais, como a capacidade de integração em 
   um grupo de trabalho já existente;
- Desenvolve ou aperfeiçoa potenciais de liderança e gestão de equipes; 
- Aperfeiçoa o conhecimento técnico, que em algumas áreas é o diferencial 
   competitivo mais valorizado pelas empresas.

Curso que atualiza e capacita o profissional que está no mercado de trabalho ou que 
planeja mudar de área de atuação e confere habilidades técnicas específicas a 
determinada área. Quem quer alavancar a carreira opta por uma especialização 
porque é um curso rápido, voltado para uma finalidade específica que a graduação, 
mais generalista, não contemplou ou que o mercado profissional demanda. 
 
- É necessário diploma de curso superior para se matricular;
- O curso pode ser presencial ou a distância;
- Normalmente as aulas são quinzenais e nos finais de semana;
- Duração de 1 a 2 anos, com carga horária mínima de 360h/aula;
- A frequência de 75% nas aulas é obrigatória;
- Exige Trabalho de Conclusão do Curso (TCC);

Especialização Lato Sensu  



DIREITO E PROCESSO DO TRABALHO

COORDENAÇÃO

O profissional que milita na área dos Direitos Sociais e, mais especificamente, no 

Direito do Trabalho, na relação entre o trabalho e a empresa, seja sob o ponto de 

vista das questões contratuais individuais ou no âmbito da negociação coletiva, 

encontra-se, diariamente, diante dos desafios que as transformações científicas 

e tecnológicas geram no cotidiano das pessoas.

Dr. Alexandre Luiz Ramos

Mestrado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (1998). Doutorado 

em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (2006). Atualmente é Professor 

convidado permanente da Escola Superior de Advocacia de Santa Catarina. Ministro 

do Tribunal Superior do Trabalho.

PÚBLICO-ALVO
Bacharéis em Direito e áreas afins. Advogados, Magistrados, Membros do Ministério 
Público, Procuradores, Auditores Fiscais do Trabalho, Defensores Públicos, Servidores 
Públicos, Dirigentes de Entidades Sindicais, Administradores, Técnicos e Engenheiros 
de Segurança do Trabalho.

Msc. Alexandra da Silva Candemil 

Mestrado em Relações Internacionais pela UNISUL (2004). Especialista em Direito e 

Processo do Trabalho pela UNIVALI (1998) e também pela CESUSC (2001). Atualmente 

é Professora do Curso de Graduação e Pós-graduação da Faculdade CESUSC. 

Advogada Trabalhista.



DISCIPLINAS
.: Direito Constitucional do Trabalho (10 h/a)
.: Direito Internacional do Trabalho (10 h/a)
.: Sociedade Empresarial (10 h/a)
.: Sujeitos da Relação de Emprego (10 h/a)
.: Contrato Individual do Trabalho (10 h/a)
.: Salário e Remuneração (10 h/a)
.: Duração do Trabalho (10 h/a)
.: Extinção do Contrato de Trabalho e Garantias de Emprego (10 h/a)
.: Relação de Trabalho e Previdência Social (10 h/a)
.: Teoria da Responsabilidade Civil (10 h/a)
.: Teoria e Prática dos Contratos na Relação de Trabalho (10 h/a)
.: Responsabilidade por Acidente de Trabalho (10 h/a)
.: Rotinas e Cálculos Trabalhistas (20 h/a)
.: Compliance – Teoria Geral (10 h/a)
.: C ompliance Trabalhista (10 h/a)
.: Direito Desportivo do Trabalho (10 h/a)
.: T eoria Geral do Processo do Trabalho (10 h/a)
.: O Processo Civil Aplicado no Processo do Trabalho (20 h/a)
.: Formas Alternativas de Resolução de Conflitos (10 h/a)
.: Petição Inicial Trabalhista (10 h/a)
.: Defesa do Réu (10 h/a)
.: ·Instrução Processual Trabalhista (10 h/a)
.: Sentença Trabalhista (10 h/a) 
.: Sistema Recursal Trabalhista (10 h/a)
.: Recurso de Revista (10 h/a)
.: O STF e o Direito do Trabalho (10 h/a)
.: Execução Trabalhista (20 h/a)
.: Direito Coletivo do Trabalho (10 h/a)
.: A ção Coletiva e Demandas Envolvendo Sindicatos (10 h/a)
.: Tópicos Especiais da Reforma Trabalhista (30 h/a)
.: Metodologia da Pesquisa (10 h/a)



DURAÇÃO DO CURSO

Aulas presenciais, aproximadamente 20 meses, conforme calendário do Curso +
4 meses para confecção do Trabalho de Conclusão de Curso.

Sexta-feira: das 19h às 23h;
Sábado: das 8h às 14h30 (30 min. intervalo).

HORÁRIO

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ALUNO
Segunda a Sexta-feira das 08h às 21h30
Sábado das 08h às 12h*
*Quando houver aulas de Pós-Graduação

INVESTIMENTO
24 X R$ 580,00

DOCENTES
Msc. Alexandra da Silva Candemil
MSc. Amarildo Carlos de Lima
MSc. Andrea Maria Limongi Passold
MSc. Carlos Alberto Pereira de Castro
MSc. Cleber Regian Paganelli
MSc. Daniel Lisboa
MSc. Desirre Dorneles de Ávila Bollmann
Dra. Erotilde R. dos Santos
Dr. Francisco Rossal de Araújo
Dr. Geyson Gonçalves da Silva
Dr. Júlio Cesar Bebber
MSc. João Humberto Cesário
Esp. Maurício de Figueiredo Correa da 
Veiga
MSc. Nivaldo Doro Junior

Msc. Larissa Tenfen Silva
Esp. Luis Fernando Carvalho
Dr. Marcelo Papaleo de Souza
Dr. Marcos Andrey de Sousa
Dr. Prudente José Silveira Mello
Dr. Paulo Potiara de Alcantara Veloso
MSc. Reinaldo Branco de Moraes
MSc. Roberto Luiz Gugliemetto
Pós-Dr. Rodrigo Goldschmidt  
MSc. Ricardo Córdova Diniz
MSc. Samuel Martins dos Santos
MSc. Sebastião Geraldo de Oliveira
Dra. Mônica Sette Lopes
MSc. Rogério Neiva Pinheiro
Dra. Roberta Ferme



DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA MATRÍCULA

a) Diploma de Graduação (frente e verso);

b) Cédula de identidade (RG) – outros documentos não possuem validade para

fins de Registro;

c) CPF;

d) Comprovante de residência;

e) 01 (uma) foto 3x4 recente.

* Os documentos solicitados deverão ser entregues mediante apresentação de
original e cópia/reprodução fiel do original, em perfeito estado de leitura e
compreensão (autenticação realizada no momento da matrícula) e/ou cópias
autenticadas em cartório, em uma mesma folha A4, em perfeito estado de leitura
e compreensão.
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