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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.

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 PREVIDENCIÁRIO

COORDENAÇÃO

O curso de Pós-Graduação lato sensu em Direito Previdenciário visa capacitar os 
operadores do Direito e os agentes públicos a atuarem perante os diversos regimes 
de Previdência Social, mediante uma visão constitucional e sistêmica da 
Seguridade Social. Proporciona estudos na área de custeio, fiscalização e controle, 
bem como na concessão e manutenção de benefícios e prática processual 
administrativa e judicial.

Prof. Dr. João Batista Lazzari

Doutor em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí-UNIVALI, Doutor em 

Direito Público pela Universidade de Perugia/Itália. Pós-Doutor em Direito e Justiça 

Constitucional pela Universidade de Bologna/Itália, Juiz Federal em Florianópolis, 

integrante da 3ª Turma Recursal dos JEFs de Santa Catarina. Professor da Escola 

Superior da Magistratura Federal e do Trabalho de Santa Catarina, Professor em 

Cursos de Pós-Graduação em Direito Previdenciário, Coordenador da Pós-Graduação 

em Direito Previdenciário do CESUSC. Coautor das obras: Manual de Direito Previdenciário, 

21 ed. Forense, 2018; Prática Processual Previdenciária, 10 ed. Forense, 2018, dentre outras.

PÚBLICO-ALVO

Bacharéis em Direito, Advogados, Procuradores, Juízes e Membros do Ministério 

Público, Auditores Fiscais, demais Servidores Públicos, tanto do Poder Judiciário 

como de órgãos de pessoal de entidades da Administração Pública Direta e Indireta, 

demais profissionais do Direito.



.:Direitos Fundamentais Sociais e a Evolução da Proteção Social no Brasil (10 h/a)

.:Modelo Constitucional de Seguridade Social e de Regulação das Prestações (10 h/a)

.:Princípios do Direito Previdenciário e os Regimes de Previdência Social (10 h/a)

.:As Reformas da Previdência Social: desafios para a realização efetiva de direitos em cenário 
de crise econômica e de mudanças na economia e no trabalho (10 h/a)
.:Sistema de Financiamento da Seguridade Social: Relação Jurídica de Custeio, Contribuições 
e Contribuintes da Seguridade Social (10 h/a)
.:Regras Gerais de Arrecadação e Fiscalização das Contribuições de Seguridade Social (10 h/a)
.:Crimes contra a Previdência Social (10 h/a)
.:Execução de Contribuições à Seguridade Social na Justiça do Trabalho (10 h/a)
.:Custeio, Controle e Fiscalização dos Regimes Próprios de Previdência Social (10 h/a)
.:Regras Gerais do Plano de Benefícios do Regime Geral de Previdência Social (10 h/a)
.:Acidente do Trabalho e Doenças Ocupacionais e os Benefícios Decorrentes da Incapacidade 
Laborativa (20 h/a)
.:Aposentadoria por Idade (Urbana, Rural e Híbrida) e Tempo de Contribuição (10 h/a)
.:Aposentadoria Especial e a Comprovação do Tempo Especial (10 h/a)
.:Aposentadoria aos Segurados com Deficiência (10 h/a)
.:Benefícios de Proteção à Família e à Maternidade e Loas (10 h/a)
.:Cálculo do Valor dos Benefícios (10 h/a)
.:Aposentadoria nos Regimes Próprios de Previdência Social – regras gerais (10 h/a)
.:Aposentadoria nos Regimes Próprios de Previdência Social – regras de transição (10 h/a)
.:Licenças e Benefícios por Incapacidade nos Regimes Próprios (10 h/a)
.:Pensão por Morte e Auxílio-Reclusão nos Regimes Próprios de Previdência Social (10 h/a)
.:A Previdência Complementar no Brasil: evolução e aspectos gerais (10 h/a)
.:Regime de Previdência Complementar Aberto: Características Gerais e Funcionamento (10 h/a)
.:Regime de Previdência Complementar Fechado (10 h/a)
.:O Processo Administrativo de Concessão de Benefícios do Regime Geral de Previdência Social – 
Parte I (10 h/a)
.:O Processo Administrativo de Concessão de Benefícios do Regime Geral de Previdência Social – 
Parte II (10 h/a)
.:Ações Previdenciárias: Procedimento Comum (10 h/a)
.:Ações Previdenciárias: Juizados Especiais Federais (10 h/a)
.:Advocacia em Matéria de Regime Geral de Previdência Social – Ações de Concessão e 
Restabelecimento de Benefício: Elaboração de Peças Processuais (10 h/a)
.:Advocacia em Matéria de Regime Geral de Previdência Social – Ações de Revisão de Benefício: 
Elaboração de Peças Processuais (10 h/a)
.:Advocacia em Matéria de Regime Próprio de Previdência Social: Elaboração de 
Peças Processuais (10 h/a)
.:Advocacia em Matéria de Previdência Complementar: Planejamento Previdenciário e Elaboração de 
Peças Processuais (10 h/a)
.:Advocacia em Matéria Previdenciária - Sistema Recursal do Procedimento Comum: 
Elaboração de Peças (10 h/a)
.:Advocacia em Matéria Previdenciária - Sistema Recursal dos Juizados Especiais Federais: 
Elaboração de Peças (10 h/a)
.:Metodologia da Pesquisa (10 h/a)
.:Seminário de Orientação sobre o Trabalho de Conclusão do Curso e sobre as Perspectivas da 
Previdência Social (10 h/a)

DISCIPLINAS



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

CORPO DOCENTE

Dr. João Batista Lazzari

Dr. Leonardo Cacau Santos La Bradbury 

Dr. Narciso Leandro Xavier Baez

MSc. Narlon Gutierre Nogueira

Dr. Paulo Afonso Brum Vaz

MSc. Rafael Schmidt Waldrich

Esp. Roberto Carvalho Santos 

Esp. Roberto Eiras Messina

Esp. Terushi Kawano

MSc. Theodoro Vicente Agostinho

Msc. Alex Lemos Kravchychyn

MSc. Carlos Alberto Pereira de Castro

Dr. Daniel Machado da Rocha

Dr. Daniel Pulino

Esp. Floriano José Martins

Dr. Geyson Gonçalves da Silva

Esp. Gisele Lemos Kravchychyn

Dr. Hélio Gustavo Alves

MSc. Jairo Gilberto Schafer

Dra. Jane Lucia Wilhelm Berwanger 

INVESTIMENTO

24 X R$ 492,20
Vencimento da 1ª parcela dia 01/05/2019



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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