pós-graduação na
t e o r i a e na p rá t i c a

Direito do Trabalho e
Direito Previdenciário
O curso aborda os fundamentos do Direito
do Trabalho e Previdenciário, discutindo
criticamente conceitos e analisando a
legislação pertinente frente à complexidade
dos conflitos que envolvem esses ramos
do direito. Parte da compreensão sobre
as alterações ocorridas na CLT e nas leis
previdenciárias.

A quem se destina
Bacharéis graduados em Direito,
Advogados, Magistrados, Membros do
Ministério Público, Procuradores, Agentes
e Servidores Públicos, Engenheiros e
Técnicos de segurança do trabalho,
Médicos do trabalho e Peritos judiciais.

Inscrições abertas •
univille.br/especializacoes

• Duração: 18 a 24 meses
• Dia/horário de aula: sexta-feira das 19h
às 22h30 e sábado das 8h30 às 13h
(aulas semanais com intervalo entre os
módulos)
• Valor: 24 x 593,001

Documentação original para matrícula2
• Diploma de curso superior
• Histórico escolar de curso superior (com a data
de colação de grau)
• CPF e RG
• Comprovante de residência
• Certidão de nascimento ou casamento

Desconto de até 25% • Verifique as
condições de benefícios disponíveis

Obs.: 1As parcelas serão reajustadas após 12 meses, tendo por base o IGPM da FGV • 2A documentação deverá ser entregue na Coordenação
da Educação Permanente e Continuada no ato da assinatura do Contrato • A Univille reserva-se o direito de não realizar o curso, caso o
número de vagas não seja preenchido.
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p ós-graduação na
t e oria e na prática

Direito do
Trabalho e Direito
Previdenciário

Matriz Curricular
Módulo I - Direito Material do Trabalho
Fundamentos e formação histórica do direito do
trabalho

C/H

16

Princípios constitucionais do direito do trabalho
Contrato individual de trabalho
Suspensão, interrupção e extinção do contrato
individual de trabalho

16

Remuneração, salário e jornada
Meio ambiente de trabalho

16

Compliance trabalhista
Direito administrativo de trabalho (DRT). Direito
penal do trabalho
Módulo II - Direito Coletivo do Trabalho

8

Direito coletivo do trabalho I

16

Direito coletivo do trabalho II

16

16
16

8

8

Módulo III - Direito Internacional do Trabalho
Direito internacional do trabalho I

16

Direito internacional do trabalho II

16

Módulo IV - Direito Processual do Trabalho
Direito processual do trabalho

16

Soluções alternativas de solução de conflitos

16

Partes, procuradores e provas

16

Petição inicial e defesa trabalhista

16

Tutelas de urgência na justiça do trabalho
Recursos trabalhistas em espécie

16

Elaboração de cálculos trabalhistas

8

Execução trabalhista I

8

Execução trabalhista II

16

Módulo V - Direito Previdenciário
Reflexos do Direito Previdenciário no Direito do
Trabalho
Impactos da reforma previdenciária

24
16

Benefícios da Previdência Social

16

Processo Judicial Previdenciário

24

Módulo VI - Metodologia da Pesquisa

8

Carga horária total
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