
PÓS-GRADUAÇÃO
DIREITO DO SEGURO E
GESTÃO DE NEGÓCIOS



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 DO SEGURO E GESTÃO DE NEGÓCIOS 

COORDENAÇÃO

O mercado de seguro e as relações jurídicas dele decorrentes têm apresentado

crescimento exponencial no Brasil, impondo-se aos profissionais que atuam nessa

área um grau cada vez maior de conhecimento e especialização. Justamente para

atender a essa demanda é que o presente curso foi idealizado, abrangendo tanto o

Direito do Seguro como áreas afins, principalmente o Direito Contratual, do

Consumidor e Processual Cível.

Além de pioneiro no Estado de Santa Catarina, o curso certamente será

reconhecido  pelo seu corpo docente altamente qualificado.

Esse curso terá o apoio institucional da Seção Brasileira da Associação

Internacional do Direito do Seguro – AIDA*, instituição ligada à ciência do seguro,

que promove intercâmbio de pesquisadores; implementação de projetos de

pesquisa; promoção de eventos científicos e culturais; intercâmbio de

informações e publicações acadêmicas.

*O curso tem o apoio institucional da AIDA, porém essa edição não terá.

Dra. Angélica Carlini

Doutora em Direito Político e Econômico; Doutora em Educação; Mestre em
Direito Civil e Mestre em História Contemporânea. É advogada atuante nas áreas
de direito do seguro, responsabilidade civil e relações de consumo. Professora do
curso de graduação da Universidade Paulista - UNIP e de cursos de pós-graduação
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da PUC do Rio Grande do Sul, da
PUC de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro, da
Universidade Metodista de Piracicaba e da Escola de Direito de Campinas. É 
consultora da Confederação Nacional das Seguradoras na área de Relações de
Consumo e Membro da seção brasileira da Associação Internacional de Direito do
Seguro.

MSc. Vanessa Azevedo Barcelos

Mestranda pela PUC/SP. Especialista em Processo Civil - CESUSC. Especialista
em Direito Internacional pela Universidade de Valladolid – Castilla y
Leon/Espanha. É advogada atuante na área do direito do seguro há mais de 10
anos. É presidente e cofundadora da Comissão de Direito Securitário da Seccional
da OAB/SC de Florianópolis, Conselheira Estadual da OAB/SC e Membro da
seção brasileira da Associação Internacional de Direito do Seguro.



DISCIPLINAS

PÚBLICO-ALVO

Profissionais de direito (Advogados, Assessores, Consultores Jurídicos, Juízes,

Membros do Ministério Público) e em outras Ciências Sociais Aplicadas (Ciências

Sociais, Ciências Econômicas, Administração), Corretores, bem como

profissionais com atuação relacionada ao Direito do Seguro.

.: Aspectos Gerais e Fundamentos atuários do contrato de seguro (10h)

.: Teoria Geral dos Contratos I e II (20h)

.: Responsabilidade Civil (10h)

.: Seguro e o CDC (10h)

.: Seguro de Pessoas I, II e III (30h)

.: Seguros de crédito, seguros de garantia e fiança locatícia (10h)

.: Saúde Suplementar I e II (20h)

.: Previdência Complementar I e II (20h)

.: Seguro de Responsabilidade Civil de contratação obrigatória (DPVAT e DEPEM) (10h)

.: Seguro de Responsabilidade Civil facultativa (10h)

.: Seguro de automóvel e seguro popular (10h)

.: Seguro de danos ambientais (10h)

.: Seguro para transportes (10h)

.: Seguro do Agronegócio (10h)

.: Seguro de riscos eletrônicos (10h)

.: Seguro empresarial e residencial (10h)

.: Seguro de Propriedade (10h)

.: Regulação de Sinistro (10h)

.: Proteção ao Seguro, Compliance, lei anticorrupção e lavagem de dinheiro (10h)

.: Análise econômica do Direito aplicada aos contratos de seguro (10h)

.: Direito Regulatório aplicado ao contrato de seguro (CADE, ANS, SUSEP) (10h)

.: Fundamentos de administração empresarial (10h)

.: Legislação de MPE no Brasil e fundamentos de Direito Tributário (10h)

.: Gestão Financeira e Orçamentária (10h)

.: Gestão de Pessoas (10h)

.: Gestão de Pequenas e Médias Empresas (10h)

.: Ética e Responsabilidade Social Corporativa (10h)

.: Fundamentos de Direito do Trabalho(10h)

.: Planejamento Estratégico (10h)

.: Marketing Aplicado e Gestão Estratégica de Clientes (10h)

.: Metodologia da Pesquisa (10h)



CORPO DOCENTE

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

Esp. Adilson Campoy

MSc. Ayrton Pimentel

MSc. Ivy Cassa

Esp Marina Polli

Esp. Marcelo Barreto Leal

Esp. Vanessa Azevedo Barcelos

Esp. Ana Rita Petraroli

Esp. Zanelli Caldas

Dra. Angélica Carlini

MSc. Nei Vieira Prado Filho

Esp. Fernando Lucchesi

MSc. Dárcio Mota

MSc. Patricia Godoy

MSc. Pery Saraiva Neto

MSc. Landulfo de Oliveira Ferreira Júnior



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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