
PÓS-GRADUAÇÃO
DIREITO SOCIETÁRIO

E EMPRESARIAL



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 SOCIETÁRIO E EMPRESARIAL

COORDENAÇÃO

O curso de Pós-Graduação latu sensu em Direito Empresarial e Societário visa

atender os anseios de quem busca a formação para docência, como também

aperfeiçoamento profissional para o operador do Direito. O corpo docente é

caracterizado pela alta qualificação técnica, com formação acadêmica de

destaque, sendo a maioria dos professores Doutores em Direito e, ao

mesmo tempo, profissionais militantes, sobretudo advogados, o que permite

conjugar a teoria e prática. A escolha das disciplinas e suas respectivas ementas

teve como propósito a aderência à realidade mercadológica do nosso Estado,

sempre com o intuito de atender as necessidades do profissional atuante. Grande

parte dos professores é oriunda de São Paulo, tido como o Centro Empresarial

Brasileiro, inclusive na área do Direito Empresarial, o que permite o estudo e

debate de questões atuais e informação de ponta sobre a matéria. Embora as

aulas sejam expositivas, o curso prioriza o método socrático, com ampla

participação dos alunos em debates, estimulando o espírito crítico e

desenvolvimento intelectual sobre os temas abordados. Os encontros em finais

de semana intercalados, nas sextas de noite e sábado, visam permitir a participação

de profissionais de outros municípios.

Dr. Marcos Andrey de Sousa

Doutor e Mestre em Direito Comercial pela PUC/SP, Especialista em Direito

Comercial pela FURB, advogado desde 1994, Professor de Graduação e Pós-Graduação

em Direito Comercial no CESUSC, desde 2004 to date.

Esp. Leonardo Reis de Oliveira

Especialista pelo CESUSC, Advogado desde 2000, Professor de Graduação e Pós-Graduação

desde 2008. Conselheiro Estadual da OAB/SC. Presidente da Comissão de Direito Corporativo 

e Membro da Comissão de Direito Empresarial, ambas da OAB/SC.



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 12h e das 13h às 17h

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

Esp. Marcos Andrey de Sousa

MSc. Marcus Vinicius Motter Borges 

Dr. Orlando Celso da Silva Neto

Dr. Renato Seixas

Dr. Silvio Parodi de Oliveira Camilo

Dr. Rodrigo Rocha Monteiro de Castro 

Dra. Tania da Consolação Bahia Castro Siqueira

Dr. André Luiz Santa Cruz Ramos

MSc. Leonardo Reis de Oliveira

Dr. Luis André Azevedo

Dra. Maitê Moro

Dra. Suzana Soares Melo

Dr. Marcelo Guedes Nunes

Dr. Geyson Gonçalves da Silva

: Direito Societário ( Parte Geral - 15 h/a )
.: Sociedade Limitada ( 30 h/a )
.: Sociedade Anônima ( 30 h/a )
.: Noções Econômicas e Contábeis ( 15 h/a )
.: Avaliação de Empresas ( 15 h/a )
.: Dissolução de Sociedade ( 15 h/a )
.: Operações Societárias e Mercado de Capitais ( 15 h/a )
.: Falências e Recuperação de Empresas ( 30 h/a )
.: Defesa da Concorrência ( 15 h/a )
.: Direito Empresarial Internacional ( 15 h/a )
.: Estabelecimento Empresarial ( 15 h/a )
.: Contratos Empresariais ( 30 h/a )
.: Operações Bancárias ( 15 h/a )
.: Propriedade Industrial ( 15 h/a )
.: Títulos de Crédito ( 15 h/a )
.: Direito Tributário Aplicado ( 15 h/a )
.: Aspectos Atuais do Direito de Insolvências (15h/a)
.: Comércio Eletrônico ( 15 h/a )
.: Arbitragem ( 15 h/a )
.: Metodologia da Pesquisa ( 15 h/a )

DISCIPLINAS



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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