
PÓS-GRADUAÇÃO

DIREITO DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE



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 DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

O Direito da Criança e do Adolescente, considerado a partir do paradigma da proteção

 integral em substituição ao da situação irregular, que norteava o Direito Menorista, 

nas últimas três décadas tem sido objeto de um significativo número de críticas, 

convertidas com alguma frequência em ataques, sendo o mais expressivo a Proposta 

de Emenda Constitucional 171/93, objetivando a redução da idade penal.

No entanto, referido ramo do Direito, ainda jovem, que busca na interdisciplinaridade 

sua inspiração, pode, com algum grau de segurança, ser indicado como responsável 

pela verdadeira revolução copernicana que se operou em favor de crianças e 

adolescentes, que de menores, objetos de intervenção do mundo adulto, promoveram-se

 à condição de efetivos sujeitos de direitos.

O Curso de Especialização em Direito da Criança e do Adolescente da Faculdade Cesusc, 

inspirado nos princípios da Convenção sobre os Direitos da Criança, na doutrina das 

Nações Unidas da proteção integral, assim como no Estatuto da Criança e do Adolescente, 

destina-se à transmissão de competências aos atores dos sistemas de proteção de crianças 

e adolescentes, incluindo o sistema de justiça.

A estrutura curricular baseia-se em seis eixos fundamentais, há muito apontados pela 

Associação Brasileira de Magistrados, Promotores de Justiça e Defensores Públicos da 

Infância e da Juventude, hoje Instituto Brasileiro de Direito da Criança e do Adolescente, 

como fundamentais ao estudo do referido ramo do Direito, em levantamento intitulado 

O Sistema de Justiça da Infância e da Juventude nos 18 anos do Estatuto da Criança e 

do Adolescente: Educação e Cidadania, quais sejam: Educação e Cidadania, Estatuto 

da Criança e do Adolescente, Sociopsicologia da Infância e da Juventude, Convivência 

Familiar e Comunitária da Criança e do Adolescente, Disciplina Jurídica da Socioeducação, 

Tópicos Especiais da Legislação Infantilista.

COORDENAÇÃO

Msc. Enio Gentil Vieira Júnior

Mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC); Especialista em 
Direito da Criança e do Adolescente pela Fundação do Ministério Público (FMP); Advogado 
da Infância e Juventude e Professor da Escola Superior da Magistratura do Estado de 
Santa Catarina (Esmesc), da Escola Superior da Advocacia do Estado de Santa Catarina (ESA) 
e na Faculdade CESUSC.



DISCIPLINAS

PÚBLICO-ALVO

Profissionais com diploma de graduação em Direito, Ciência Política, Sociologia, Serviço 

Social, Psicologia, Pedagogia e áreas afins, com atuação ou que pretendam atuar na

 área da infância e da juventude.

.:Introdução ao Direito da Criança e do Adolescente (20 h/a)

.:A Proteção Integral da Criança e do Adolescente no Direito Brasileiro (20 h/a)

.:A Produção Judicial Relativa aos Direitos de Crianças e Adolescentes (10 h/a)

.:Sociopsicologia da Infância e da Juventude (20 h/a)

.:Os Conselhos de Direito e o Conselho Tutelar (20 h/a)

.:Medidas de Proteção à Crianças e Adolescentes e as Medidas Pertinentes aos Pais ou 
Responsável (20 h/a)
.:Direito à Participação: Crianças Como Protagonistas de Processos Judiciais e 
Administrativos (20 h/a)
.:O Direito do Consumidor à Luz da Proteção Integral à Criança e ao Adolescente (10 h/a)
.:Fundos da Infância e Juventude e Orçamento (10 h/a)
.:O Sistema de Justiça da Infância e Juventude (20 h/a)
.:Políticas Públicas, Sociais e a História da Assistência à Infância no Brasil (10 h/a)
.:Sociologia da Infância e Juventude e Direitos Humanos (10 h/a)
.:Criminologia(s) e Sistema Socioeducativo: Contribuições Criminológicas à Análise dos 
Modelos de Atuação Jurisdicional em Relação ao Adolescente Autor de Ato Infracional 
no Brasil Contemporâneo (20 h/a)
.:Direito à Convivência Familiar e Comunitária (10 h/a)
.:A Prevenção Especial no Direito da Criança e do Adolescente (20 h/a)
.:Os Crimes e Infrações Administrativas Previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente 
(10h/a)
.:Ato Infracional (20 h/a)
.:Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (20 h/a)
.:Direito à Educação, Cultura e Lazer (10 h/a)
.:A Questão do Trabalho Infantil (10 h/a)
.:A Atuação do Profissional do Serviço Social no Sistema de Proteção (20 h/a)
.:Suas e Sinase: As Interlocuções Necessárias para a Efetivação de Direitos das Crianças 
e dos Adolescentes (10 h/a)
.:Sistema Internacional de Proteção Jurídica das Crianças e dos Adolescentes: A Doutrina 
das Nações Unidas Para a Proteção de Direitos de Crianças e Adolescentes (10 h/a)
.:Metodologia da Pesquisa (10 h/a)



CORPO DOCENTE

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

HORÁRIO

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

Pós-Doutora Josiane Rose Petry 

Veronese

MSc. João Luiz de Carvalho Botega

MSc. Helena Berton Eidt 

Dr. Marcus Vinícius Pereira Júnior

MSc. Murillo Jose Digiácomo

Dra. Neylen Bruggemann Bunn Junckes

Pós-Doutor Paulo Eduardo Lépore 

Dra. Sylvia Maria Filomena Baldino 

Nabinger

Dra. Ana Paula Motta Costa

Pós-Doutora Ana Christina Brito Lopes 

MSc. Afonso Armando Konzen

MSc. Enio Gentil Vieira Júnior

MSc. Daniel Deggau Bastos

Dr. Geyson José Gonçalves da Silva

MSc. Irandi Pereira

MSc. Janice Merigo

INVESTIMENTO

24 X R$ 492,20
1ª parcela para dia 21/05/2019



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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