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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.



METODOLOGIA ON-LINE (EaD)

Nas aulas dos cursos on-line utiliza-se a metodologia da problematização com o Arco 
de Maguerez, proporcionando ao estudante um aprendizado mais dinâmico e interativo. 
Durante as aulas são promovidos debates, enfatizando situações reais, com seus 
colegas e professores e buscando maneiras de solucioná-los.
O foco principal é levar os acadêmicos a interagir e a manejar problemas relacionados 
à área que estão aprendendo com o objetivo de estudá-los aplicando os conhecimentos 
desenvolvidos ao longo do curso.
A cada aula teremos fóruns de discussão, leituras de materiais da Biblioteca on-line, 
videoaulas e atividades avaliativas de resposta aos problemas apresentados.
O ambiente on-line de aprendizagem foi desenvolvido em uma plataforma inovadora e 
atende perfeitamente às necessidades de aprendizagem e metodologias adotadas.

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 à 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 fazer a matrícula.
 
- Curso totalmente a distância e sem aulas presenciais;
- Disciplinas mensais e quinzenais;
- Duração de 1 ano, mais o TCC, com carga horária mínima de 360h/aula;
- Participação de 75% nas aulas on-line é obrigatória;
- Exige Trabalho de Conclusão do Curso (TCC), em formato de artigo ou monografia.

ESPECIALIZAÇÃO LATO SENSU ON-LINE (EaD)  



DIREITO TRIBUTÁRIO (EAD)

O Curso de Especialização em Direito Tributário (EaD) da Faculdade Cesusc foi pensado 
para atender juristas de diversos segmentos, interessados em aprimorar os aspectos 
práticos de sua atuação, sem descuidar da complexidade particular deste ramo do 
Direito.
Por isso, a grade curricular e a estrutura das aulas foram desenhadas de forma a 
valorizar tanto os aspectos teóricos do Direito Tributário, considerados essenciais para 
a compreensão deste campo de atuação, quanto as informações mais atuais sobre a 
prática tributária.  
Neste sentido, além das disciplinas clássicas, foram introduzidas no curso aulas baseadas 
na análise de temáticas emergentes como a tributação de startups e do e-commerce e o 
compliance fiscal, bem como módulos que abordam aspectos práticos da atuação no 
âmbito do Direito Tributário preventivo e contencioso.
Nestes módulos, o aluno conhecerá os instrumentos de atuação disponíveis e as maneiras 
mais eficientes de manejá-los para obter os melhores resultados jurídicos, além de ter 
contato com as teses tributárias mais recentes, o que lhe proporcionará a atualização 
necessária para o atendimento de novas e antigas demandas.
O curso contém, ainda, um módulo sobre Direito Constitucional Tributário com aulas 
direcionadas à compreensão do Sistema Tributário Nacional e da interpretação das normas 
constitucionais sobre tributação. Neste módulo, o aluno terá contato com técnicas utilizadas 
na construção de ações de inconstitucionalidade e de recursos extraordinários em matéria 
tributária, importantes para que o profissional da área seja capaz de atuar em demandas 
judiciais de ponta a ponta.
A este conjunto de disciplinas da matriz curricular, soma-se a estrutura das aulas, pensada 
para, ao mesmo tempo, adequar-se ao contexto das plataformas de mídias on-line e oferecer 
ao aluno contato, em todas as disciplinas, com os problemas comuns enfrentados no cotidiano 
dos profissionais do Direito Tributário.
Com base neste propósito, as aulas gravadas foram divididas em três vídeos curtos, cuja 
temática está distribuída entre abordagens de pontos de interesse específico vinculados 
à disciplina e abordagens voltadas para a solução de problemas relacionados com os temas 
destacados nos outros vídeos.
Assim, além de tornar a experiência do aluno com as aulas gravadas mais dinâmica, a estrutura 
de aulas proporcionará a conexão entre teoria e prática que se espera dos cursos jurídicos de 
especialização, proporcionando ao aluno a identificação, compreensão e solução dos problemas.
Para que esta conexão seja efetiva, o modelo de abordagem teórico-prática aplicado aos vídeos 
também está presente no material didático disponibilizado aos alunos e nas avaliações, ambos 
centrados na apresentação e solução de problemas relacionados à prática tributária. Tendo 
como base este modelo, o curso de especialização em Direito Tributário (EaD) da 
Faculdade Cesusc tem, pois, como objetivo primordial oferecer ao aluno uma experiência de 
aprendizado, fugindo de modelos tradicionais configurados apenas como repositório de 
informações.
Busca também modernizar a linguagem de ensino, eliminando formalidades que retiram a 
atratividade dos conteúdos e aproximando o curso das formas contemporâneas de proporcionar 
conhecimento, a fim de formar juristas capazes de pensar o Direito e atuar com excelência nas 
demandas tributárias.



.:Orientação para Estudos a Distância (20h/a)

.:Introdução ao Estudo do Direito Tributário (20h/a) 

.:Noções Gerais de Direito Tributário (20h/a)

.:Direito Constitucional Tributário (30h/a) 

.:Obrigação Tributária e Crédito Tributário (60h/a)

.:Tributação Vinculada aos Setores Produtivos (60h/a)

.:Tributação Internacional e Comércio Exterior (40h/a)

.:Tributação e Tecnologia (20h/a)

.:Atuação Jurídico Tributária Preventiva (20h/a)

.:Atuação Jurídico Tributária Contenciosa (50h/a)

.:Tópicos Especiais de Prática Jurídica Tributária (40h/a)

.:Contabilidade Tributária (20h/a) 

.:Metodologia da Pesquisa (20h/a)

DISCIPLINAS

PÚBLICO-ALVO

O público-alvo do curso são os profissionais que atuam ou pretendem atuar como 

consultores ou atores dos processos e procedimentos jurídicos tributários, em geral 

graduados em Direito, Administração ou Contabilidade, que atuam na assessoria jurídica 

ou contábil de pessoas físicas e jurídicas ou,  ainda, servidores que exercem funções de 

apoio ou decisão nos procedimentos de fiscalização e julgamento fazendários. O curso 

também se propõe a ser de grande relevo para profissionais que são afetados pela 

ributação, como os empresários de diversos segmentos, muito embora não seja seu 

objetivo primordial.

COORDENAÇÃO

Profº.  MSc. Thiago Martinelli Veiga 

Advogado e parecerista, professor e pesquisador formado pela Faculdade de Direito da 

Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC. Mestre em Direito Público pela UFSC. 

Professor da disciplina de Direito da Seguridade Social do curso de Graduação em 

Direito da Faculdade CESUSC mantida pelo Complexo de Ensino Superior de Santa 

Catarina - Florianópolis/SC. É professor convidado da Escola Superior da Advocacia de 

Santa Catarina ESA/SC e de cursos de Pós-Graduação.



DURAÇÃO DO CURSO

Aulas online, 12 meses, conforme calendário do Curso + 
4 meses para confecção do Trabalho de Conclusão de Curso (artigo ou monografia).

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

INVESTIMENTO

24 X R$ 340,00
1ª parcela para o dia 05/04/2019

CORPO DOCENTE

Dra. Carolina Sena

Dr. Gilson Michels

Esp. Vinícius Garcia

Esp. Rodrigo Shwartz

Esp. Juliana Borges

MSc. Thiago Martinelli Veiga

Estude no seu ritmo e no horário que puder. As disciplinas estão organizadas com entregas 
mensais e/ou quinzenais de atividades. Dedique até 10 horas semanais em atividades ativas 
com leituras, fóruns de discussão e atividades de aplicação.



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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