
PÓS-GRADUAÇÃO

DIREITO DE FAMÍLIA 
E SUCESSÕES



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 DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
O curso de Especialização em Direito das Famílias e Sucessões tem por objetivo a 

qualificação profissional com dupla vertente: um eixo de formação e aprofundamento 

nas relações familiares e sucessórias, associado à capacitação para atuação forense 

de acordo com as normas do vindouro CPC

A dinâmica social atual reflete diretamente nas relações familiares, de forma que se 

torna necessário e indispensável aos profissionais atuantes na área, aliados aos 

pesquisadores e acadêmicos, o aprofundamento na discussão sobre o papel do Direito 

no reconhecimento jurídico destes relacionamentos, e seus reflexos pessoais, 

patrimoniais e sucessórios. O conceito de família passa por profundas modificações, 

e a afetividade manifestada socialmente impacta no modelo familiar antes construído,

de base biológica e matrimonial.

Neste cenário, se faz necessário redefinir os limites da autonomia privada e da 

intervenção estatal, sem deixar de lado a necessária proteção aos vulneráveis nas 

relações familiares. 

Deixado de lado apenas a biologia, o afeto adentrou nas famílias, causando verdadeiras 

transformações nas configurações familiares, remodelando diversos institutos.

O processo civil, alterado recentemente, não poderia ficar de fora, sendo salutar aos 

profissionais a adequada utilização da técnica e instrumentos processuais. Por essa razão 

o presente curso une os aspectos gerais do processo civil e também a sua aplicação ao 

Direito das Famílias, propondo-se como um curso diferenciado.

COORDENAÇÃO
Dra. Luciana Faisca Nahas
Doutora em Direito Civil pela PUC/SP. Graduada, Especialista e Mestre em Direito pela 
Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC. Coordenadora e Professora da Especialização 
em Direito de Família na Faculdade CESUSC. Professora de Direito de Família em cursos de 
graduação e pós-graduação,  já tendo lecionado nas instituições: CESUSC, UFSC, UNIVALI, 
UNOESC e UNISUL. Professora convidada da Escola da Magistratura de Santa Catarina 
(ESMESC); professora convidada permanente da Escola Superior da Advocacia (ESA-OAB/SC). 
Membro da Comissão de Direito de Família da OAB/SC. Membro do Instituto dos Advogados 
de Santa Catarina (IASC). Membro do Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM). 
Membro da International Society of Family Law (ISFL). Autora de livro e artigos científicos. 
Advogada especializada em Direito de Família e Sucessões.

PÚBLICO-ALVO
Diversos são os profissionais que podem usufruir de uma formação qualificada e 

específica nesta área, dentre eles os Bacharéis em Direito, Advogados, Magistrados, 

Promotores Públicos, assessores e auxiliares da justiça, e demais profissionais de 

nível superior do setor público e privado que atuem nas relações familiares.



DISCIPLINAS
.:Introdução ao Direito das Famílias: novas coordenadas (10h/a)
.:Relacionamentos Familiares Conjugais: casamento, união estável e novas formas 
de família (10h/a)
.:Efeitos Patrimoniais dos Relacionamentos Conjugais (20h/a)
.:O Fim da Conjugalidade (10h/a)
.:Parentalidade e Filiação: o reconhecimento das relações familiares biológicas e 
socioafetivas, e a multiparentalidade (20h/a)
.:A Bioética e as Relações Familiares (10h/a)
.:Relações entre Pais e Filhos: poder familiar, guarda, convivência familiar (10h/a)
.:A Atuação do Psicólogo nas Relações entre Pais e Filhos (10h/a)
.:Direito Sistêmico (10h/a)
.:Alienação Parental (10h/a)
.:Alimentos: aspectos gerais e novas teses (20h/a)
.:O Estatuto da Pessoa com Deficiência e as Relações Familiares (10h/a)
.:O Estatuto da Criança e do Adolescente e as Relações Familiares (10h/a)
.:Responsabilidade Civil Aplicada ao Direito de Família (10h/a)
.:Violência Doméstica e a Lei Maria da Penha (10h/a)
.:Direito Empresarial e as Relações Familiares (10h/a)
.:O Direito das Sucessões: regras gerais (20h/a)
.:A Sucessão Legítima: a ordem de vocação hereditária e a concorrência (20h/a)
.:Testamentos: o planejamento sucessório (10h/a)
.:Principiologia do Processo (10h/a)
.:Tutela de Urgência e Tutela de Evidência (10h/a)
.:Estratégias Probatórias (10h/a)
.:Sistema de Precedentes (10h/a)
.:Teoria Geral dos Recursos (10h/a)
.:A Execução e Cumprimento de Sentença (10h/a)
.:As Ações de Família (20h/a)
.:O Inventário e as Ações Correlatas (10h/a)
.:Arbitragem no Direito de Família (10h/a)
.:Mediação Familiar (10h/a)
.:Metodologia da Pesquisa (10h/a)

CORPO DOCENTE

MSc. Isabela Pinheiro Medeiros 

Gonçalves da Silva

Dr. João Brandão Aguirre

Dra. Luciana Faísca Nahas

MSc. Luiz Gustavo Lovato

Dr. Marcelo Truzzi Otero

Dr. Marcos Andrey de Sousa

MSc. Patrícia Fontanella

Dr. Pedro Miranda de Oliveira

MSc. Rolf Madaleno

MSc. Sandro Sell 

Msc. Carina Milioli Correa

MSc. Cristiano Chaves de Farias

MSc. Conrado Paulino da Rosa

Msc. Dimas Messias de Carvalho

Dra. Dóris Ghilardi

Esp. Douglas Philips Freitas

Dra. Fabiana Domingues Cardoso

Dr. Francisco José Cahali

Dr. Geyson Gonçalves da Silva

MSc. Grazzielly Alessandra Baggentoss



DURAÇÃO DO CURSO
Aulas presencias, 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
Quando houver aulas de Pós-Graduação
Sábado das 08h às 12h

INVESTIMENTO

24 X R$ 492,20 



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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