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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 PROCESSUAL CIVIL
O presente curso busca ser um instrumento de qualificação profissional 

especialmente aos bacharéis e advogados. Embora suas ênfases sejam o Novo 

Código de Processo Civil e a prática da advocacia, também pode ser aproveitado pelos 

magistrados, promotores e professores de Direito. Será adotada, para tanto, a 

sistemática da comunicação do ministrante com os demais colegas participantes a 

todo momento, visando o compartilhamento de experiências e o atendimento dos 

interesses e necessidades dos participantes. Assim, a intenção também é a de 

atualizar os operadores do Direito e aprofundar conhecimentos a respeito do 

Processual Civil atual, bem como de suprir uma lacuna regional na formação de 

profissionais no âmbito do Direito Processual Civil em face do advento do Novo Código.

Dr. Pedro Miranda de Oliveira

Doutor em Direito pela PUC/SP. Mestre em Direito pela PUC/PR. Professor de 

Processo Civil nos cursos de graduação, mestrado e doutorado da Faculdade de 

Direito da UFSC. Secretário-Geral Adjunto do Instituto Brasileiro de Direito 

Processual – IBDP. Membro efetivo do Instituto Iberoamericano de Direito 

Processual – IIDP, da Academia Brasileira de Direito Processual Civil – ABDPC e 

do Instituto dos Advogados de Santa Catarina – IASC. Coordenador-Geral das 

Comissões da OAB/SC. Advogado e Consultor Jurídico.

COORDENAÇÃO

PÚBLICO-ALVO
Bacharéis, Advogados e demais operadores do Direito.



DISCIPLINAS
.:Princípios Constitucionais do Processo Civil: pilares e estrutura do CPC (10h)

.:Normas Fundamentais e Aplicação das Normas Processuais (10h)

.:Jurisdição, Processo, Ação e Competência (10h)

.:Atos Processuais e Nulidades no Processo Civil (10h)

.:Inicial e Defesas do Réu (10h)

.:Mediação e Conciliação (10h)

.:Sujeitos do Processo: partes, litisconsórcio e intervenção de terceiros (10h)

.:Tutela Provisória: estrutura e procedimento das tutelas de urgência (10h)

.:Tutela Provisória: estabilização e tutela da evidência (10h)

.:Negócios Jurídicos Processuais (10h)

.:Saneamento, Organização do Processo e Especialização Casuística do Procedimento (10h)

.:Teoria Geral da Prova e Provas em Espécie (10h)

.:Decisão Parcial e Honorários Advocatícios (10h)

.:Sentença e Coisa Julgada (10h)

.:Ações Impugnativas Autônomas (10h)

.:Teoria Geral dos Recursos (10h)

.:Apelação e Agravo de Instrumento (10h)

.:Ordem dos Processos nos Tribunais e Demais Recursos Ordinários (Embargos de 

Declaração, Agravo Interno e Recurso Ordinário) (10h)

.:Recursos Excepcionais (10h)

.:Teoria do Precedente Judicial (10h)

.:Recursos Excepcionais Repetitivos e Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas(10h)

.:Assunção de Competência, Súmula Vinculante e Reclamação (10h)

.:Teoria Geral da Execução e Liquidação da Sentença (10h)

.:Execução das Obrigações Pecuniárias (10h)

.:Execução das Obrigações Específicas (10h)

.:Defesas do Executado (10h)

.:Procedimentos Especiais de Jurisdição Contenciosa: exceto embargos de terceiro,

dissolução de sociedade e inventário (10h)

.:Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária (10h)

.:Embargos de Terceiro, Dissolução de Sociedade e Inventário (10h)

.:Juizados Especiais Cíveis (10h)

.:Processo Coletivo (10h)

.:Metodologia da Pesquisa (10h)

.:Arbitragem (10h)

.:Fazenda Pública em Juízo (10h)

.:Mandado de Segurança (10h)

.:Disposições Finais/Transitórias e Balanço dos Primeiros (10h)

.Anos de Vigência do Código de Processo Civil (10h):



CORPO DOCENTE
Dr. Alexandre Reis Siqueira Freire 

Dr. Alexandre Antônio Franco Freitas 

Câmara

MSc. Bruno Garcia Redondo 

Dr. Camilo Zufelato 

Dr. Cassio Scarpinella Bueno 

Esp. Eduardo Mello e Souza 

Dr. Elias Marques de Medeiros Neto 

MSc. Fabio Victor da Fonte Monnerat  

Dr. Fernando da Fonseca Gajardoni 

Dr. Geraldo Fonseca Barros Neto 

Dr. Geyson Gonçalves da Silva 

Dr. Gilberto Gomes Bruschi 

Dr. Guilherme Peres de Oliveira 

Dr. Heitor Vitor Mendonça Fralino Sica

Dr. Hermes Zaneti Jr. 

MSc. Isabela Pinheiro Medeiros 

Dr. José Henrique Mouta Araújo 

Dr. Julio Guilherme Müller 

Dr. Luciano Vianna Araújo 

Dr. Luiz Henrique Volpe Camargo 

MSc. Luiz Gustavo Lovato 

Dr. Marco Antonio Rodrigues 

Dr. Marco Félix Jobim 

MSc. Marcus Abreu Sampaio 

Dr. Marcus Vinícius Motter Borges 

Dr. Paulo Magalhães Nasser 

Dr. Pedro Miranda de Oliveira 

Dr. Rafael Barbosa  

Dr. Renato Montans de Sá 

Dr. Ricardo Alexandre da Silva 

Dr. Rodrigo Barioni 

Dr. Rodrigo D'Orio Dantas 

Dr. Rogério Licastro Torres de Mello 

Dr. Ronaldo Eduardo Cramer Veiga

Dr. Ronaldo Vasconcelos 

MSc. Sofia Orberg Temer 

Dr. Welder Queiroz dos Santos 

Dr. William Santos Ferreira 

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 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

24X de R$ 450,00



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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