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Direito
Societário e Empresarial

Modalidade Carga horária Horário Início

Híbrido 360 h/a Quinta-feira das 19h às 23h (remoto)

 Sexta-feira das 19h às 23h (presencial)

18/08/2022

TCC Opcional*

*investimento opcional caso deseje fazer o TCC.



Apresentação

O curso está inserido no moderno princípio da função social da empresa, 
bem como na análise econômica do Direito, associada aos aspectos 

valorativos, atendendo as necessidades das empresas e dos profissionais do 
Direito atuantes na área. O corpo docente é formado fundamentalmente 
por profissionais militantes nos diversos ramos do Direito Empresarial, o 

que permite um enfoque prático e intimamente ligado à vida das empresas 
no atual cenário econômico. O curso visa a formação e o aperfeiçoamento 

do pesquisador e do operador do Direito na área de Direito Empresarial, 
com ênfase no Direito Societário. Busca o aprofundamento teórico na 

matéria, na área de concentração, atendendo também a 
interdisciplinaridade, que é fundamental na área do Direito Empresarial, não 

apenas com os ramos do Direito, como o Direito Civil, Direito Processual 
Civil e Direito Tributário, como também com outras ciências, como a 

Contabilidade e a Economia. Além do enfoque teórico, busca atender aos 
anseios e aperfeiçoamento do profissional do Direito no mercado de 

trabalho, mediante a aderência da teoria à prática, contribuindo para o 
assessoramento das empresas, bem como o desenvolvimento do mercado 

jurídico na região.



Doutor e Mestre em Direito Comercial pela PUC/SP, Especialista em
Direito Comercial pela FURB, Graduado pela UFSC Advogado desde 1994, 
Professor de Graduação e Pós-Graduação em Direito Comercial no CESUSC, 
desde 2004.

Coordenação

Professor Dr. Marcos Andrey de Sousa



Público-alvo

 O curso é destinado preponderantemente aos profissionais do 
Direito, mas contribui também para o atendimento dos Contadores, 
Administradores e Economistas. Busca conferir competências para a 
docência e atuação no mercado de trabalho, consultivo e 
contencioso.

Direito Economia Ciências 
Contábeis

Administração



Diferenciais da Pós-graduação CESUSC

Infraestrutura Completa
para sua formação

Cursos alinhados com
seu momento

pro�ssional

Referência em
Educação no sul

do país

Excelência Acadêmica Aprendizado na prática



- Societário Parte Geral - 20 h/a

- Sociedade Limitada - 30 h/a

- Sociedade Anônima I - 20h/a

- Sociedade Anônima II - 20h/a

- Operações Societárias - 20h/a

- Registro Público de Empresas Mercantis - 10h/a

- Aspectos Tributários das Operações 
Societárias - 20 h/a

- Propriedade Intelectual - 10h/a

- Defesa da Concorrência - 10 h/a

- Noções Econômicas e Contábeis - 10 h/a

- Avaliação de Empresas- 10 h/a

- Análise Econômica do Direito de Empresa - 10 h/a

- Compliance nas Empresas - 10 h/a

Disciplinas

- Proteção de Dados nas Empresas - 10 h/a

- Dissolução de Sociedade - 10h/a

- Direito de Insolvências - 40 h/a

- Direito Aduaneiro - 10h/a

- Arbitragem - 10 h/a

- Operações Bancárias - 10 h/a

- Contratos Empresariais - 30 h/a

- Direito Internacional Privado - 10 h/a

- Estabelecimento Empresarial - 10 h/a

- Metodologia da Pesquisa - 10 h/a

- Comércio Eletrônico - 10 h/a

- Comércio Eletrônico - 10h/a
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