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1 IDENTIFICAÇÃO 
 

NOME DO 
CURSO: 

Direito do Trabalho, Previdenciário e Práticas. 

 

DIMENSÃO DO PDI: 

DIMENSÃO II - Políticas para o ensino, a pesquisa, a pós-
graduação, a extensão e as respectivas formas de 
operacionalização, incluindo os procedimentos para o estímulo 
para a produção acadêmica, as bolsas de pesquisa, de monitoria e 
demais modalidades. 

 

ÁREA CONHECIMENTO: 
(ver tabela CAPES) 

Ciências Sociais Aplicadas 

 

CURSO DE 
VÍNCULO:  

 Direito  

 

NÚCLEO DO CURSO 
DE VÍNCULO: 

Núcleo de Comunicação e Humanidades 

 

TURMA Nº 01 CARGA HORÁRIA 
360 
horas 

VAGAS OFERTADAS 30 

 

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 

INÍCIO 15 de março de 2019 TÉRMINO 28 de fevereiro de 2020 

 

MODALIDADE: 

 PRESENCIAL X EAD PERCENTUAL DE CARGA HORÁRIA EAD: 90 

 

FUNCIONAMENTO: 

 TEMPO INTEGRAL X TEMPO PARCIAL 

 

ESTRUTURA: 

X MODULAR  SEMESTRAL  ANUAL 

 

NÚMERO DE MÓDULOS 3 NÚMERO DE DISCIPLINAS 9 

 

PERIODICIDADE DAS 
AULAS: 

Aulas semanais  

 

LOCAL DE REALIZAÇÃO DAS 
ATIVIDADES DO CURSO: 

Universidade Vale do Rio Doce – Campus I e 
Campus II 

 

PÚBLICO ALVO 

EM RELAÇÃO 
AO MERCADO: 

Advogados, bacharéis em Direito, servidores do poder judiciário e de 
instituições públicas e privadas que atuam com demandas trabalhista e 
previdenciárias, bem como de resoluções de conflitos judiciais e 
extrajudiciais.  

PRÉ-
REQUISITO: 

Possuir diploma de bacharel em Direito por instituição devidamente 
reconhecida/autorizada pelo MEC. Estar cursando o último período do 
curso de graduação em Direito em instituição devidamente 
reconhecida/autorizada pelo MEC. 
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2 APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA 

A Universidade Vale do Rio Doce (UNIVALE), instituição de ensino superior 

comunitária, mantida pela Fundação Percival Farquhar, entidade civil sem fins 

lucrativos, tem por missão: promover a formação profissional, a construção e 

disseminação de conhecimento e a transformação da sociedade a partir da 

produção e socialização de saberes sobre desenvolvimento regional, pautada na 

melhoria das condições de vida do homem e do contexto ambiental (Plano de 

Desenvolvimento Institucional – PDI/UNIVALE). 

Norteada pelo Projeto Pedagógico Institucional – PPI e o Plano de 

Desenvolvimento Institucional – PDI, objetiva 

 

(...) desenvolver a reflexão crítica e a manifestação de um conhecimento 
sobre desenvolvimento regional, formando um profissional apto a 
implementar ações diversificadas de transformação e crescimento regional 
a partir da observação da realidade, do pensar sobre práticas e da criação 
de soluções viáveis, visando à melhoria das condições de vida do homem e 
do ambiente (PPI/UNIVALE), sustentado pelo tripé Ensino, Pesquisa e a 
Extensão.  

 

Assim, a UNIVALE, através de sua Pró-Reitoria de Pós-Graduação, 

Pesquisa e Extensão (PROPEX), tem uma tradição estabelecida na oferta de Cursos 

de Pós-Graduação que identifica a demanda local e regional, de modo a fortalecer a 

atuação profissional de seus egressos com as habilidades e competências técnicas 

alinhadas às demandas mercadológicas que procuram garantir a formação 

continuada de profissionais das diversas áreas do conhecimento. 

A oferta da Pós-Graduação Lato Sensu pela UNIVALE se constitui no 

compromisso assumido para a manutenção da qualidade da educação continuada 

no ensino superior e reflete os parâmetros que norteiam e nortearão a sua atuação 

na formação buscando sempre o aperfeiçoamento, a atualização e a construção de 

novos saberes visando conferir ao pós-graduando elevado padrão técnico, científico 

e profissional. 

O Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Direito do Trabalho, 

Previdenciário e Práticas é um curso que pretender propiciar um salto qualitativo, um 

aprimoramento na atuação profissional por meio da especialização em Direito do 

Trabalho, Previdenciário e Práticas. Uma sofisticação tanto do ponto de vista teórico-
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científico, quanto do ponto de vista técnico-prático, mas também do ponto de vista 

crítico-reflexivo.  

A oferta do presente curso faz parte de um esforço institucional para que a 

Univale conseguisse com a qualidade e o profissionalismo que a acompanham em 

toda a trajetória desde a sua constituição, ofertar cursos de Pós-Graduação Lato 

Sensu nos diversos ramos do Direito em EaD. As últimas experiências mais recentes 

foram a oferta de uma turma de Pós-Graduação Lato Sensu em Direito do Trabalho, 

Processo do Trabalho e Prática Trabalhista no ano de 2014, e a partir daí, a 

instituição tratou de convergir esforços para que a instituição se credenciasse para 

oferta de cursos na área jurídica na modalidade EaD.  

Tais esforços culminaram na oferta no ano de 2017 do primeiro curso de 

Pós-Graduação Lato Sensu em Direito do Trabalho, Processual e Prática Trabalhista 

na modalidade EaD. Durante esse período de 2015 a 2018 profissionais foram se 

qualificando, e a instituição robusteceu esforços para criar mecanismos efetivos para 

que a EaD se tornasse uma realidade no nível de especialização mantendo o 

compromisso com a qualidade e profissionalismo próprio da instituição. Após as 

experiências bem-sucedidas tanto em 2014 (curso presencial em Direito do 

Trabalho, Processo do Trabalho e Prática Trabalhista) como em 2017 (curso EaD 

em Direito do Trabalho, Processual e Prática Trabalhista), em 2019 a Univale se 

sentiu pronta para dar um novo passo em direção ao cumprimento de sua missão 

institucional:  expandir a oferta de cursos em outros ramos do Direito. E esse novo 

passo se inicia pela oferta do presente curso de Pós-Graduação Lato Sensu em 

Direito do Trabalho, Previdenciário e Práticas.  

Se considerarmos os mais de 50 (cinquenta) anos da constituição da 

Fundação Percival Farquhar, bem como os mais de 25 (vinte e cinco) anos de 

constituição do curso de graduação em Direito da Univale; a propositura de um 

Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Direito do Trabalho, Previdenciário e 

Práticas materializa a vocação da instituição comprometida com contexto social em 

que está inserida. Após tantos anos de sucesso no seu compromisso de 

atendimento às demandas da realidade social, a oferta do presente curso acaba por 

si tronar uma missão da qual a Universidade não poderia mais adiar.  

Vejamos que em Governador Valadares existem atualmente 4 (quatro) 

instituições de ensino superior oferecendo o curso de Graduação em Direito. Isso 

gera um número significativo de bacharéis em direito sendo formado em nossa 
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cidade todos os anos. Apesar dessas 4 (quatro) instituições ofertarem a graduação 

em Direito, Governador Valadares ainda é muito carente na oferta de cursos de 

especialização nos diversos ramos do direito. Especificamente em tempos mais 

recentes, tem-se ainda, um movimento de saída da cidade de grandes redes de 

instituições que promovem cursos de especialização em Direito através de EaD. 

A oferta do presente curso pretende oferecer a possibilidade de uma 

formação continuada para os profissionais da região, tanto bacharéis recém-

formados, quanto profissionais mais experientes que precisam se atualizar perante 

os novos desafios que emergem da realidade social e reverberam em questões 

jurídicas.  

Essa possibilidade de um aprimoramento e especialização dos profissionais 

da área jurídica de Governador Valadares e região, tem a potencialidade de 

contribuir nos grandes desafios que se apresentam ao direito atualmente. O 

aprimoramento teórico-científico, técnico-prático, e crítico-reflexivo que se espera 

dos egressos, vai acabar por sofisticar a atuação do profissional da área jurídica que 

vai ser cada vez mais profícuo na solução de conflitos e reparação de violações.  

Assim, espera-se que com a continuidade e o fortalecimento da oferta de 

cursos de Pós-Graduação Lato Sensu nos diversos ramos do Direito pela Univale 

tenha o poder de aprimorar o acesso à justiça, a pacificação social, a promoção da 

cidadania, e a efetivação de direitos fundamentais, por meio de profissionais com 

uma formação sólida e alicerçada em valores éticos.  
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3 OBJETIVOS 

3.1 Geral 

O Curso de Pós-Graduação Lato Sensu Direito do Trabalho, Previdenciário e 

Práticas tem por objetivo formar especialistas na área do direito do trabalho, 

previdenciário e práticas com conhecimento técnico-teórico e prático, e, capacidade 

crítica, reflexiva, contextualizada e ética. 

3.2 Específicos 

 Aprofundar os conhecimentos teóricos e técnicos no Direito do Trabalho, 

Previdenciário e Práticas; 

 Compreender as novas perspectivas de resolução de conflitos trabalhista e 

previdenciárias; 

 Conhecer e analisar controvérsias teóricas da atualidade com implicações na 

realidade fática; 

 Aprender conhecimentos, técnicas e procedimentos inovadores presentes no 

ordenamento jurídico; 

 Conhecer a aplicação das novas discussões teóricas e novos procedimentos 

pelos tribunais; 

 Obter condições para atuar de forma mais qualificada e assertiva perante os 

novos desafios que emergem na contemporaneidade. 
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4 PERFIL DO EGRESSO 

As intensas mudanças sociais no século XXI trouxeram importantes desafios 

ao mundo das relações entre pessoas, famílias, negócios, propriedade, mercados, 

tecnologias, sucessões, etc. De tais mudanças emergem grandes desafios para o 

direito, a justiça, os Tribunais, as leis, as jurisprudências e as doutrinas. Por isso, os 

profissionais do Direito são cada vez mais exigidos por procedimentos e resultados 

eficientes que promovam a justiça e o atendimento e promoção da cidadania. 

O curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Direito do Trabalho, 

Previdenciário e Práticas na modalidade EAD da UNIVALE propõe uma sólida 

formação acadêmica, quer seja do ponto de vista humanístico, com forte 

compromisso social e postura ética, que o capacite a investigar, analisar e 

interpretar de modo crítico a realidade das relações e dinâmicas da sociedade, 

sobretudo, nas consequências e desafios para questões trabalhistas e 

previdenciárias; quer seja do ponto de vista de uma formação científica, onde a 

produção epistemológica e metodológica do saber jurídico o tome como um 

fenômeno social, visando a uma intervenção no plano da transformação e da 

mudança social. 

Direciona-se, pois, à formação de juristas que, habilitados por seus 

conhecimentos, pela reflexão crítica e pelo desenvolvimento do raciocínio lógico-

jurídico, possam planificar-se pessoal e profissionalmente e, assim, servir à 

sociedade, não só pela proficiência no campo do Direito do Trabalho, Previdenciário 

e Práticas, mas como promotor da resolução de conflitos e promotor da cidadania, 

na busca pela efetivação dos direitos fundamentais.  

4.1 Competências e Habilidades  

O perfil delineado tem por objetivo dotar o profissional dos conhecimentos 

requeridos para o desenvolvimento das seguintes competências e habilidades:  

 

• Ética e conduta correta em todos os aspectos da vida profissional. 

• Exercício da sua profissão de forma articulada ao contexto social, 

entendendo-a como uma forma de participação e contribuição social. 
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• Atuação com sensibilidade e ética, reconhecendo desigualdades sociais, 

diferenças geracionais, étnicas, raciais, ambientais, bem como deficiências 

individuais. 

• Compreensão de novas dinâmicas sociais que trazem desafios ao 

ordenamento jurídico, sobretudo os de natureza trabalhistas e previdenciárias e 

práticas. 

• Capacidade de resolução conflitos de natureza trabalhistas e previdenciárias 

e a busca da pacificação social, promoção da cidadania e da efetivação dos direitos 

fundamentais.  

• Habilidade de realizar um planejamento estratégico para a escolha e 

execução do procedimento adequado à resolução dos diversos litígios nos casos 

concretos, tanto judicial como extrajudicialmente.  
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5 ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

A proposta didática para este curso tem como sustentação a aprendizagem 

autônoma e participativa do aluno orientada à troca, ao desenvolvimento e à criação 

de competências focadas na aquisição do conhecimento, no desenvolvimento de 

habilidades e no favorecimento às atitudes orientadas à tomada de decisões. 

5.1 Concepção do Curso 

O curso foi concebido em razão da necessidade de um aprimoramento 

técnico-científico nas áreas de direito do trabalho, previdenciário e práticas. Tal 

necessidade surge das novas dinâmicas das relações sociais na 

contemporaneidade capazes de repercutirem no ordenamento jurídico. Além disso, 

tanto o direito do trabalho quanto o direito previdenciário tem passados por diversas 

mudanças recentemente. Mais do que mudanças de ordem social, mas profundas 

alterações legislativas, bem como profundas alterações da interpretação e aplicação 

do direito pelos tribunais. 

O curso no formato em EaD tem carga horária total de 360 (trezentos e 

sessenta) horas divididas em 3 (três) módulos de 120 (cento e vinte) horas cada. 

Cada módulo é composto por 3 (três) disciplinas que perfazem a carga horária de 40 

(quarenta) horas cada uma. 

Da carga horária total de cada disciplina, 40 (quarenta) horas, 36 (trinta e 

seis) horas serão através do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) utilizado pela 

universidade no desenvolvimento de cursos em EaD. Além das 36 (trinta e seis) 

horas, 04 (quatro) horas serão dedicadas a um encontro presencial com o professor 

da respectiva disciplina para o fechamento e discussão junto com os alunos dos 

conteúdos abordados, bem como aplicação de uma atividade avaliativa. A 

distribuição de pontos garante que 40% das avaliações sejam realizadas em 

atividades presenciais. Os demais 60% são desenvolvidas no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem. 

Pensando no contexto da oferta de cursos de Pós-Graduação em EaD pelas 

diversas instituições, percebe-se que na maioria deles, o conteúdo e a abordagem 

do conteúdo acabam por ser uma revisão da graduação. Na concepção do presente 

curso, tal perspectiva deve ser incisivamente combatida. O curso tem por 
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compromisso de se alicerçar no objetivo de ser de fato e efetivamente, uma 

especialização em Direito do Trabalho, Previdenciário e Práticas, e não um simples 

curso realizado após a graduação que acaba se tornando uma grande revisão como 

várias outras instituições o fazem.  

Para tanto, o professor se torna indispensável nesse processo. Desde a 

definição da abordagem de conteúdos de grande repercussão e relevância no 

cenário jurídico, seja com a abordagem de jurisprudências polêmicas ou 

vanguardistas nas análises, seja por discussões teóricas mais aprofundadas, leituras 

com sofisticação e aprimoramento da capacidade de análise e tomada de decisões. 

Além disso, a busca da interface dos conteúdos com a realidade concreta e a 

apropriação da instrumentalidade de procedimentos e métodos inovadores que o 

ordenamento jurídico, sobretudo processual, apresenta para a solução de litígios, 

para a pacificação social, para promoção da cidadania e para efetivação de direitos 

fundamentais.  

Os conteúdos são trabalhados de forma integrada e interdisciplinar, por meio 

das metodologias que tratem das necessidades/problemas na área do curso, 

contextualizando e aprimorando o exercício profissional do aluno. A efetiva 

articulação entre teoria e prática se dá por meio de vinculação com temas e 

abordagens pertinentes à realidade. Os princípios de flexibilização e 

interdisciplinaridade são vivenciados visando ampliação e atualização dos 

conhecimentos e técnicas de trabalho dos graduados. O curso está organizado em 

módulos, possibilitando a matrícula modular e a integração das atividades entre 

disciplinas afins. Essa organização didática contribui também para que estudantes 

construam conexões entre os conteúdos ministrados. 

5.2 Matriz Curricular 

A matriz do curso está organizada em 03 (três) módulos, constituídos por 03 

(três) disciplinas por aproximação ou articulação de seus conteúdos, permitindo e 

promovendo a interdisciplinaridade entre os saberes. As disciplinas que compõem 

os módulos realizam atividades integradas no decorrer do semestre, por meio de 

estudos de caso, apresentação de artigos, seminários, atividades, avaliações e 

outras. 
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MÓDULO I: Direito Material  

Período de realização: 12/03/2019 a 08/06/2019 

Disciplinas 
* 

CHV 
* 

CHP 
Total Início Término 

Direito do Trabalho I 36 4 40 18/03/19 05/04/19 

Direito do Trabalho II 36 4 40 08/04/19 03/05/19 

Direito Previdenciário 36 4 40 06/05/19 31/05/19 

Carga Horária  120 horas 

Data(s) do(s) Encontro(s) Presencial(is) 01/06/2019 

 

MÓDULO II: Direito Processual  

Período de realização: 09/06/2019 a 21/06/2019 

Disciplinas 
* 

CHV 
* 

CHP 
Total Início Término 

Direito Processual do Trabalho – 
Conhecimento 

36 4 40 09/06/19 12/07/19 

Direito Processual do Trabalho – Execução 36 4 40 15/07/19 23/08/19 

Direito Processual Previdenciário 36 4 40 26/08/19 20/09/19 

Carga Horária  120 horas 

Data(s) do(s) Encontro(s) Presencial(is) 06/07/19; 24/08/19; 22/09/19 

 

MÓDULO III:  

Período de realização: 23/09/2019 a 21/12/2019 

Disciplinas 
* 

CHV 
* 

CHP 
Total Início Término 

Rotinas Trabalhistas  e e-Social 36 4 40 23/09/19 18/10/19 

Praticas Trabalhistas 36 4 40 21/10/19 22/11/19 

Práticas Previdenciárias 36 4 40 25/11/19 20/12/19 

Carga Horária  120 horas 

Data(s) do(s) Encontro(s) Presencial(is) 19/10/19; 23/11/19; 14/12/19 

 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO: 360 horas 
 

*Legenda: CHV – Carga horária virtual  CHP – Carga horária presencial 

5.3 Planos de Ensino 

Os planos de ensino foram elaborados em consonância com a Resolução 

CNE/CES 001 de 06 de abril de 2018, em seu Art. 07, inciso I, que normatiza 

componentes obrigatórios para o projeto pedagógico dos cursos de pós-graduação 
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lato sensu, dentre eles “[...] o respectivo plano de curso, que contenha objetivos, 

programa, metodologias de ensino-aprendizagem, previsão de trabalhos discentes, 

avaliação e bibliografia;” de cada disciplina ou componente da matriz curricular. 

Entendendo que os planos de curso (ou de ensino) devem ser elaborados 

pelos professores das respectivas disciplinas, e que se trata de um documento com 

certa flexibilidade, optou-se por apresenta-los no ANEXO C deste projeto. 

5.4 Material didático na modalidade EaD 

A proposta de construção do material didático pedagógico adotado no modelo 

de EaD da UNIVALE foi concebida em consonância aos princípios epistemológicos, 

metodológicos e políticos explicitados na concepção do curso, como recursos 

imprescindíveis na mediação do processo ensino-aprendizagem, tanto do ponto de 

vista da abordagem do conteúdo, quanto da forma, na perspectiva da construção do 

conhecimento e no favorecimento da interação entre os múltiplos atores. Atendem 

aos objetivos do curso, o contexto institucional e a realidade socioeconômica do 

público alvo. 

Os materiais de EaD dos cursos de Pós-graduação Lato Sensu da UNIVALE 

são de autoria do corpo docente das disciplinas com apoio da equipe multidisciplinar 

do Núcleo de Educação a Distância (NEaD). Para tanto os professores participaram 

de uma capacitação inicial com os fundamentos teóricos que sustentam o plano de 

ensino, a construção dos instrumentos de avaliação e a produção de material 

didático para EaD. 

Além dos materiais das disciplinas, o aluno recebe o Manual da Plataforma 

EaD Univale e o calendário das atividades do curso, disponíveis para acesso e/ou 

download no ambiente virtual, bem como textos de apoio, objetos de aprendizagem, 

vídeos e videoaulas, entre outros.  

Nessa perspectiva, na produção dos materiais didáticos são observadas as 

seguintes premissas:  

a) Os materiais devem cobrir de forma sistemática e organizada o conteúdo 

programático definido pela ementa das disciplinas conforme PPC. 

b) Oportunizar a construção interdisciplinar do estudante ao realizar 

atividades e acessar os conteúdos. 
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c) Devem ser estruturados em linguagem dialógica, de modo a promover 

autonomia do aluno, desenvolvendo sua capacidade para aprender a 

aprender e gerenciar seu próprio desenvolvimento ao longo do curso. 

d) Detalhar que competências cognitivas, habilidades e atitudes o aluno 

deverá alcançar ao final de cada disciplina e módulo. 

e) Oferecer oportunidades sistemáticas de autoavaliação.  

f) Dispor de esquemas alternativos para atendimento de alunos com 

necessidades especiais. 

g) Indicar bibliografia e materiais complementares, de maneira a incentivar o 

aprofundamento e a complementação da aprendizagem, por meio de 

atividades complementares ao currículo. 
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6 GESTÃO PEDAGÓGICA E DOCÊNCIA 

6.1 Coordenação do Curso 

Wilian Pereira Lauriano. Titulação Máxima: Especialista. Regime de 

contratação: PTA. Advogado, professor. Graduado em Direito pela Universidade 

Vale do Rio Doce - UNIVALE. Especialista em Direito do Trabalho, Processo do 

Trabalho e Prática Trabalhista também pela Univale.  

 

Contatos: 

E-mail:wilian.lauriano@univale.br  

Telefone: (33) 988469030 

6.1.1 Atribuições do Coordenador de Curso 

A Coordenação do Curso é exercida por professor(a) a ele vinculado(a), com 

as seguintes atribuições, entre outras: 

a) Coordenar e supervisionar o funcionamento do Curso de Pós-graduação Lato 

Sensu e sua respectiva documentação; 

b) Exercer a coordenação promovendo a interdisciplinaridade, visando conciliar os 

interesses de ordem didática e científica do(s) Curso(s) de Pós-graduação Lato 

Sensu e deste(s) com o(s) curso(s) de graduação(ões) envolvido(s); 

c) Preparar a documentação do curso para fins de aprovação e registro; 

d) Verificar o cumprimento do conteúdo programático e da carga horária das 

disciplinas/módulos; 

e) Estabelecer mecanismos adequados de orientação acadêmica aos estudantes 

do(s) Curso(s) de Pós-graduação Lato Sensu sob sua coordenação; 

f) Comparecer às reuniões mensais convocadas pelo Coordenador do Setor de 

Pós-Graduação Lato Sensu; 

g) Comunicar, por escrito, à Pró-Reitoria de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão, 

por meio do Setor de Pós-graduação Lato Sensu, qualquer irregularidade ou 

mudança no Projeto Pedagógico do Curso e solicitar as correções necessárias; 

h) Articular os docentes, com o(s) Colegiado(s) dos cursos de graduação e outros 

órgãos envolvidos com o Curso de Pós-graduação Lato Sensu sob sua 

coordenação; 
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i) Acompanhar, junto a Assessoria de Extensão e Pós-graduação Lato Sensu /Setor 

de Pós-graduação Lato Sensu, a execução do planejamento financeiro do(s) 

Curso(s) de Pós-graduação Lato Sensu sob sua coordenação; 

j) Orientar os professores no preenchimento adequado do diário de classe; 

k) Encaminhar documentação necessária para a remuneração dos docentes do 

curso; 

l) Definir, informar e encaminhar ao Setor de Pós-graduação Lato Sensu o 

cronograma das atividades do curso e qualquer mudança que ocorra no mesmo; 

m) Recolher a documentação que comprove a titulação dos professores externos e 

encaminhar ao Departamento de Pessoal para contratação; 

n) Acompanhar o desenvolvimento, a avaliação e o cumprimento dos prazos dos 

trabalhos de conclusão de curso;  

o) Encaminhar ao Setor de Pós-graduação Lato Sensu via Coordenação do Curso 

de Graduação, o relatório final do Curso de Pós-graduação Lato Sensu. 

p) Exercer outras atribuições inerentes ao cargo de coordenador de curso, previstas 

no Regimento Geral da Univale. 

6.2 Corpo Docente do Curso 

MÓDULO I 

Professor Titulação 
Interno/ 

Externo 
Disciplina C.H. 

Lenicio Lemos Pimentel Especialista Externo Direito do Trabalho I 40 

Lenicio Lemos Pimentel Especialista Externo Direito do Trabalho II 40 

Jonathan de Mello Rodrigues 

Mariano 

Especialista 
Externo Direito Previdenciário 40 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO MÓDULO 
120 

horas 
 

MÓDULO II 

Professor Titulação 
Interno/ 

Externo 
Disciplina C.H. 

Alexandre Pimenta PhD Interno 
Direito Processual do Trabalho – 

Conhecimento 
40 

Alexandre Pimenta PhD Interno 
Direito Processual do Trabalho – 

Execução 
40 

Fabiano Leitoguinho Rossi Mestre Externo Direito Processual Previdenciário 40 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO MÓDULO 
120 

horas 
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MÓDULO III 

Professor Titulação 
Interno/ 

Externo 
Disciplina C.H. 

Helberty Vinicius  Mestre  Interno Rotinas Trabalhistas  e e-Social 40 

Paulo Nalon Especialista Externo Praticas Trabalhistas 40 

Fabiano Leitoguinho Rossi Mestre Externo Práticas Previdenciárias 40 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO MÓDULO 
120 

horas 

 

6.2.1 Atribuições do Corpo Docente de Curso 

De acordo com o Regulamento Geral dos Cursos de Pós-Graduação da 

UNIVALE, são atribuições do corpo docente: 

a) Elaborar o plano de curso, bem como todo material didático necessário à regência 

da sua disciplina/módulo;  

b) Ministrar as aulas teóricas e/ou práticas programadas para o curso;  

c) Avaliar o desempenho dos alunos na respectiva disciplina/módulo, e acompanhá-

los no caso dos cursos presenciais;  

d) Comunicar a Coordenação do Curso de Pós-graduação Lato Sensu qualquer 

irregularidade no funcionamento do mesmo e solicitar as correções necessárias;  

e) Informar a Coordenação do curso de Pós-graduação Lato Sensu a necessidade 

de materiais, ambientes e/ou equipamentos específicos para a realização das 

aulas; 

f) Desenvolver as atividades inerentes ao curso em consonância com os 

dispositivos regimentais da instituição;  

g) Efetuar os devidos lançamentos em diários de classe da(s) disciplina(s)/módulo(s) 

ministrada(s) e entregar à Coordenação do curso, com o registro das notas, 

frequência e conteúdos ministrados (registrados no verso); 

h) Exercer as demais atividades estabelecidas no Projeto Pedagógico do Curso. 

6.3 Equipe multidisciplinar para oferta a distância 

 

As atividades do Núcleo de Educação a Distância da Univale são realizadas 

por uma equipe multidisciplinar nomeada por portaria pela Reitoria (Portaria 

UNIVALE: 099/2018). O trabalho realizado pela equipe multidisciplinar é realizado 
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conforme o Regulamento do NEaD e a atuação visa o aprimoramento da qualidade 

da oferta das atividades relacionadas à EaD e à utilização de recursos tecnológicos 

integrados aos processos de ensino-aprendizagem. 

A atuação da equipe multidisciplinar ocorre de forma integrada aos diversos 

setores envolvidos no processo de oferta dos cursos para o apoio necessário para a 

plena realização das atividades, tendo em vista garantir o padrão de qualidade, 

envolvendo as dimensões administrativa e a tecnológica.  

Na dimensão administrativa, tem-se as funções de secretaria acadêmica, no 

registro e acompanhamento de procedimentos de matrícula, avaliação e certificação 

dos estudantes, zelando pelo cumprimento de prazos e exigências legais em todas 

as instâncias acadêmicas; bem como no apoio ao corpo docente e de tutores nas 

atividades presenciais e a distância, atendimento a estudantes usuários de 

laboratórios e bibliotecas, entre outros. 

Na dimensão tecnológica, tem-se as atividades de suporte técnico para 

laboratórios e bibliotecas, como também nos serviços de manutenção e zeladoria de 

materiais e equipamentos tecnológicos. A atuação desses profissionais tem como 

principais atribuições o auxílio no planejamento do curso, o apoio aos professores na 

produção de materiais didáticos em diversas mídias, bem como a responsabilidade 

pelo apoio técnico aos estudantes para uso dos recursos necessários. 

 Neste contexto, essa atuação integrada garante aos cursos na modalidade 

EaD as mesmas condições e suporte, no sentido de oferecer ao estudante, 

geograficamente distante, o acesso aos mesmos serviços disponíveis, tais como: 

matrícula, informações institucionais, inscrições, requisições, secretaria, tesouraria.  

6.3.1 Tutoria 

O tutor é um profissional que atua junto aos estudantes, na mediação 

didático-pedagógica nos processos de ensino-aprendizagem e no suporte à 

comunicação e uso dos recursos de aprendizagem dos cursos ofertados a distância. 

Conforme Resolução CNE/CES 01/2016, 

 

Entende-se por tutor da instituição, na modalidade EaD, todo 
profissional de nível superior, a ela vinculado, que atue na área de 
conhecimento de sua formação, como suporte às atividades dos 
docentes e mediação pedagógica, junto a estudantes, na modalidade 
de EaD. (MEC, 2016) 
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Na UNIVALE, a tutoria é exercida por profissionais do NEaD e professores de 

áreas específicas que atuam de forma presencial e a distância. As atividades da 

tutoria são divididas em duas categorias: tutoria pedagógica, exercida pelo 

professor-tutor e tutoria técnica, exercida pelo tutor-técnico;  

O professor-tutor, de forma integrada às atividades docentes, possui 

atribuições de tutoria para atendimento ao estudante nas atividades presenciais e no 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), mantendo-se em articulação permanente 

com os estudantes, Coordenação do Curso e a equipe do a equipe do Núcleo de 

Educação a Distância.  

Ao tutor-técnico atribui-se as atividades relacionadas às questões e dúvidas 

técnicas do estudante para seu melhor desempenho no AVA. Além disso, cabe a 

elaboração de relatórios de acompanhamento de participação dos estudantes no 

AVA, bem como a comunicação com os estudantes para estimular que avancem no 

seu processo de autoaprendizagem. 

 

Em conformidade com os Referenciais de Qualidade de Educação Superior a 

Distância, MEC (2007), a atuação da tutoria está prevista tanto presencialmente 

quanto no ambiente virtual. Dessa forma, em função do local de atuação, podem ser 

realizadas atendimentos conforme a seguir: 

 

Tutoria presencial: Assim denominada, quando a atuação é presencial, junto aos 

estudantes, com as seguintes atribuições: 

 

a. Atender aos estudantes, especialmente no desenvolvimento das atividades 

acadêmicas, fomentando o hábito da pesquisa, esclarecendo dúvidas em relação a 

conteúdos específicos, notadamente quanto ao uso das tecnologias de comunicação 

e informação disponíveis. 

b. Auxiliar nos momentos presenciais, tais como avaliações, aulas práticas em 

laboratórios e apresentação de trabalhos, atividades coletivas ou individuais, dentre 

outras.  

 

Tutoria a distância – Quando a atuação é pelo uso de recursos de tecnologias de 

comunicação e informação, ocorrendo a distância dos estudantes. Ocorre com as 

seguintes atribuições:  
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a. Orientar os estudantes em seus estudos relativos à disciplina específica, 

esclarecimento de dúvidas específicas e técnicas.  

b. Promover espaços de construção coletiva de conhecimento, com as 

atividades realizadas em fóruns de discussão, videoconferências, dentre outras.  

c. Acompanhar a frequência e a participação dos estudantes nas diversas 

atividades realizadas. 

d. Assessorar os processos avaliativos de ensino-aprendizagem, além de 

participar dos trabalhos de planejamento e redirecionamento do PPC junto aos 

docentes e gestores do curso. 

 

Conforme objetivos do Programa de Docência e Tutoria para EaD, mantido pelo 

Núcleo de Educação a Distância, para atuar na modalidade a distância, os 

profissionais envolvidos nas atividades da tutoria são capacitados para lidar com as 

especificidades da educação a distância em sintonia com o Projeto Pedagógico do 

Curso, do material didático e do conteúdo específico das disciplinas. Devem manter-

se em comunicação permanente entre si, com a equipe do Núcleo de Educação a 

Distância e Coordenação do Curso, assegurando a interdisciplinaridade do processo 

e o trabalho intersetorial, com vistas ao alcance dos objetivos propostos ao curso. 

Com vistas à melhoria contínua da qualidade acadêmica e aperfeiçoamento das 

ações, as atividades de tutoria são periodicamente avaliadas junto aos estudantes e 

gestores nas práticas exercidas pela Comissão Própria de Avaliação.  
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7 SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

7.1 Avaliação Institucional do Curso 

A avaliação institucional na UNIVALE objetiva revitalizar o processo de 

qualificação da atuação universitária, elevando o nível de sua produção e de seus 

serviços, mediante a práxis da ação-reflexão-ação abrangendo todas as instâncias 

administrativas, cursos e a comunidade acadêmica, com vistas ao cumprimento dos 

objetivos e missão da UNIVALE.  

Com a instituição do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(SINAES) em 2004, a UNIVALE criou sua Comissão Própria de Avaliação (CPA), 

com a finalidade de atender às necessidades internas de autoconhecimento, 

buscando a melhoria da qualidade dos serviços prestados pela instituição. 

A auto avaliação, como atividade contínua e participativa, contribui 

efetivamente para a construção e/ou consolidação de uma cultura de avaliação da 

instituição, com a qual a comunidade interna se identifique e comprometa. O seu 

caráter formativo deve permitir o aperfeiçoamento tanto pessoal (dos docentes, 

discentes e pessoal técnico-administrativo) quanto institucional, pelo fato de colocar 

todos os sujeitos em um processo de reflexão e autoconsciência. 

O monitoramento e a avaliação do curso são de responsabilidade de seu 

coordenador e constituirá uma prática individual e coletiva, consolidada nas reuniões 

sistemáticas do NDE e Colegiado do Curso e na aplicação periódica dos 

instrumentos de avaliação próprios, elaborados pela Comissão Própria de Avaliação 

(CPA). Essa avaliação será realizada por alunos e professores ao final de cada 

módulo e ao final do curso, sendo avaliados o corpo docente, a coordenação do 

curso, o atendimento administrativo e as instalações físicas, conforme instrumento. 

Após a consolidação das avaliações, a CPA encaminhará os relatórios ao 

coordenador que repassará aos professores as questões específicas de sua prática, 

e discutirá com o Colegiado as possibilidades de adequações e melhorias do curso. 

7.2 Avaliação do Processo Ensino-Aprendizagem 

Será considerado aprovado em cada disciplina o aluno que obtiver nota igual 

ou superior a 70 (setenta), numa escala entre 0 (zero) e 100 (cem) pontos, e que 
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tenha a frequência mínima de 75% da carga horária de cada disciplina, de acordo 

com a Resolução CONSEPE 033/2008 de 10 de outubro de 2008 (atualizada em 20 

de maio de 2020 pela Resolução CONSUNI 006/2020), fundamentada na Resolução 

CNE/CES 01/2007, de 08 de junho de 2007. 

Cumpridas as exigências legais, os alunos serão certificados da conclusão do 

curso de pós-graduação lato sensu, devidamente registrado pela UNIVALE e válido 

para todo o território nacional. 

O curso deverá ser integralizado em 12 (doze) meses. Caso o aluno não seja 

aprovado em alguma disciplina, e a mesma não esteja em oferta em outro 

curso/turma, a UNIVALE poderá propor Plano Especial de Estudos (PEE). Para 

cursar o PEE o aluno deverá requerer nova matrícula.  

A avaliação do processo ensino-aprendizagem está regulamentada pelo 

Regimento Geral da UNIVALE, envolvendo a relação professor/aluno e ambientes 

educativos, nos quesitos assiduidade e aproveitamento, com vistas ao alcance dos 

objetivos, competências e habilidades propostos para o curso e à consolidação do 

perfil do egresso.  

Neste processo os aspectos qualitativos têm prevalência sobre os 

quantitativos privilegiando a avaliação formativa, retroalimentando o processo 

ensino-aprendizagem, mediante a implementação de melhorias e articulação das 

diversas formas e procedimentos metodológicos de intervenção. 

No curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Direito do Trabalho, 

Previdenciário e Práticas a avaliação é contínua, processual e cumulativa tendo 

como foco os diversos elementos que interagem no processo ensino-aprendizagem. 

A avaliação ocorre ao longo de cada período devendo ser utilizados instrumentos e 

formas variados tais como observação e acompanhamento global do aluno; 

Seminário Integrador; provas; oficinas pedagógicas; atividades individuais e/ou 

coletivas; pesquisas; visitas técnicas; portfólios, projetos interdisciplinares; relatórios 

e demais modalidades e formas que se mostrem aconselháveis e de possível 

aplicação, conforme a disciplina, módulo e componente curricular. 

A distribuição de pontos garante que 40% das avaliações sejam realizadas 

em atividades presenciais. Os demais 60% são desenvolvidas no Ambiente Virtual 

de Aprendizagem.  
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8 INFRAESTRUTURA E INSTALAÇÕES FÍSICAS 

A concepção de organização do espaço físico da UNIVALE assegura a 

compatibilidade entre os projetos pedagógicos dos cursos, entendendo a 

infraestrutura, instalações físicas e também os ambientes virtuais institucionais, 

como insumos básicos, espaços formativos dotados de recursos didáticos 

otimizados, dentro dos padrões de qualidade, corroborando para o cumprimento das 

atividades fins a que se propõe o PPI da UNIVALE. 

A UNIVALE conta com salas apropriadas para professores, coordenadores 

dos cursos e para os professores integrantes do NDE. As salas são climatizadas, 

equipadas com computadores conectados à internet banda larga. 

As salas de aula do Edifício Pioneiros do Campus Antônio Rodrigues Coelho 

e as demais situadas do Campus Armando Vieira são climatizadas, mobiliadas com 

carteiras universitárias, mesa para os professores, quadro magnético e tela de 

projeção. Há ainda salas localizadas em blocos individuais, nas dependências do 

Campus Antônio Rodrigues Coelho que contam com ventilação artificial e quadros 

tradicionais. Todas as salas permitem o acesso à internet wireless. 

Os campi dispõem de 06 (seis) auditórios, 01 (hum) Templo Ecumênico, salas 

de reuniões, o Unicentro, Centro Esportivo Universitário (CEU), 03 (três) cantinas 

terceirizadas, o Parque da Ciência, os Estúdios de televisão e rádio (TV Univale). 

Disponibilizam ao todo 11 (onze) Laboratórios de Informática, sendo 02 (dois) 

laboratórios no Campus I e 09 (nove) laboratórios no Campus II. Os laboratórios 

atendem à comunidade acadêmica na disponibilização de uma estrutura adequada 

para ministrar aulas onde o computador é o principal recurso didático, ambiente para 

pesquisa e desenvolvimento de trabalhos. 

As áreas de circulação oferecem condições de acesso para pessoas com 

deficiência e/ou mobilidade reduzida (elevador e/ou rampas). No Campus II há 

amplo estacionamento e ponto de ônibus internos, facilitando o transporte e 

veiculação à comunidade acadêmica. 

Os espaços virtuais compreendem, além do conteúdo público disponível no 

endereço eletrônico da instituição (www.univale.br), os ambientes de acesso restrito 

a professores e estudantes, sendo eles: O “Portal do Professor”, o “Portal do Aluno” 

e o “Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA UNIVALE)”.  
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No Portal do Professor / Canal da Administração, Coordenadores de curso 

podem acompanhar todos os lançamentos realizados pelos professores (aulas / 

avaliações), além de organizar os horários de aulas das turmas/disciplinas em seus 

respectivos ambientes, sejam salas de aula ou laboratórios e manter contato com os 

alunos do curso e professores do curso/área. Neste canal também podem 

acompanhar a vida acadêmica de seus alunos, desde os processos seletivos, com 

os candidatos inscritos, a informações sobre alunos desistentes, transferidos, em 

“regime especial de estudos” e outras especificidades. Através do Portal do 

Professor, todos os docentes acessam os dados de suas disciplinas, planos de 

ensino, planos de aula, horários de aula, alunos matriculados, turmas, diários de 

classe, onde podem efetuar os lançamentos das aulas, sejam práticas e/ou teóricas, 

avaliações/notas, enviar e-mail para alunos/turmas e disponibilizar materiais para 

estudos. 

No Portal do Aluno todos os discentes têm acesso aos lançamentos 

efetuados por seus professores em suas respectivas disciplinas, podendo identificar 

o material da próxima aula, bem como se uma avaliação já está agendada e qual a 

matéria a ser estudada. Todos os horários de aula e seus respectivos ambientes são 

listados no portal do aluno por dia, facilitando a identificação da aula/professor e 

ambiente. Todos os requerimentos de documentos (declarações, histórico escolar, 

etc.) podem ser realizados e seus trâmites acompanhados através do portal do 

aluno, incluindo a rematrícula periódica. 

O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) utilizado para desenvolvimento 

das atividades à distância na UNIVALE constitui-se de um conjunto de recursos 

tecnológicos disponíveis via internet para apoio ao processo de ensino-

aprendizagem a distância. Trata-se de um ambiente, chamado de AVA UNIVALE, 

onde são disponibilizados conteúdos digitais e recursos tecnológicos para 

comunicação entre professores e alunos e dos alunos entre si, no desenvolvimento 

de cursos e disciplinas a distância. Esse espaço será detalhado no item 8.2 que 

apresenta a estrutura para a educação a distância.  



26 

8.1 Bibliotecas da UNIVALE 

A UNIVALE conta com a Biblioteca Dr. Geraldo Vianna Cruz, instalada no 

Campus Antônio Rodrigues Coelho e Biblioteca Setorial instalada no Campus 

Armando Vieira, além das bibliotecas digitais Pearson. 

As Bibliotecas central e setorial da UNIVALE dispõem de um acervo 

constituído de materiais em diversos formatos, tais como: livros, dicionários, guias, 

dissertações, teses, manuais, periódicos, base de dados, mapas, CDs, DVDs, entre 

outros. Esses abrangem todas as áreas do conhecimento, com concentração nas 

áreas dos cursos ministrados na instituição. 

Para nortear os processos de seleção, aquisição, avaliação e descarte de 

materiais, foi criada a Política de Aquisição e Desenvolvimento da Coleção das 

Bibliotecas Central e Setorial, aprovada pela Resolução CONSUNI: Nº 001/2010, 

que tem como propósito, adequar o acervo aos objetivos educacionais da instituição, 

seguindo os critérios de prioridades para aquisição. 

As Bibliotecas são membros integrantes da Rede Compartilhada do Sistema 

Pergamum, que forma atualmente uma grande rede nacional de bibliotecas. São 

mais de 4.000 bibliotecas, que visam à cooperação dos serviços técnicos e o 

compartilhamento de recursos de informação. Na Rede Pergamum, está disponível 

também a Indexação Compartilhada de Artigos de Periódicos – ICAP, que tem 

como objetivo disponibilizar gratuitamente no formato on-line os artigos de 

periódicos, editados pelas instituições que fazem parte da Rede. 

A Biblioteca Central da UNIVALE participa ainda, da Rede de Bibliotecas da 

Área de Psicologia – REBAP, para a produção e divulgação de uma base de dados 

especializada e a prestação de serviços cooperativos de informação para o ensino, 

pesquisa e práticas psicológicas. 

Os principais serviços oferecidos para os usuários das Bibliotecas da 

UNIVALE estão relacionados a seguir: 

a) Orientação para consultas ao catálogo on-line; 

b) empréstimo domiciliar à comunidade acadêmica; 

c) serviço on-line de reserva de obras e renovação de empréstimos; 

d) orientação na normalização e elaboração de trabalhos acadêmicos; 

e) disponibiliza computadores com acesso à internet e também Acess Point 

Wireless; 
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f) serviço de comutação bibliográfica através do COMUT e BIREME; 

g) acesso on-line ao Manual das Bibliotecas da UNIVALE para Elaboração 

de Trabalhos Acadêmicos; 

h) catalogação na fonte e normalização de publicações técnico-científicas 

produzidas pelo corpo docente e pela Editora UNIVALE; 

i) disseminação seletiva da informação através de envio automático de 

mensagens; 

j) disponibilização dos trabalhos de conclusão de cursos da graduação e da 

pós-graduação no formato on-line em texto completo, 

k) visitas orientadas para apresentar aos usuários os serviços, o acervo 

disponível e as normas de funcionamento das Bibliotecas; 

l) empréstimos entre bibliotecas; 

m) atendimento à comunidade externa; 

n) espaço para sugestão e comentários sobre as Bibliotecas (Fale 

Conosco). 

Para atender às especificidades dos cursos as Bibliotecas disponibilizam um 

acervo de livros e periódicos científicos nas áreas afins para oferecer suporte à 

bibliografia básica e complementar do plano de ensino de cada disciplina. Os 

serviços on-line oferecidos pelas Bibliotecas da UNIVALE estão disponíveis no 

endereço eletrônico www.bib.univale.br ou através da página da universidade em 

www.univale.br. 

8.2 Estrutura para oferta a distância 

O AVA UNIVALE foi criado adotando-se a plataforma Moodle, que se trata de 

um software de uso gratuito e de código-fonte aberto, o que favorece o seu contínuo 

desenvolvimento por uma comunidade mundial de colaboradores. Softwares como o 

Moodle são também chamados de Sistemas de Gerenciamento de Aprendizagem e 

embora existam outras soluções disponíveis no mercado, as boas características 

dessa ferramenta, acrescida da experiência da UNIVALE no uso deste software 

desde o ano de 2003, contribuíram para sua adoção na oferta de atividades a 

distância. 

O acesso ao AVA UNIVALE é feito via internet, pelo endereço 

http://www.ead.univale.br. Para acessar os conteúdos dos cursos e disciplinas 
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disponíveis no ambiente é necessário ser cadastrado no sistema, que se encontra 

integrado ao Portal do Aluno. Os dados necessários para acesso são nome de 

usuário e senha, que são enviados por e-mail para os participantes inscritos, 

conforme a matrícula. 

A gestão do AVA UNIVALE é feita por uma equipe multidisciplinar do Núcleo 

de Educação a Distância (NEaD), composta por profissionais capacitados, com 

funções de suporte e assessoria aos professores e alunos, com vistas a assegurar o 

acesso às tecnologias e aos recursos educacionais. Visando facilitar e apoiar o uso 

do AVA UNIVALE foi elaborado pelo NEaD um manual com orientações e 

informações pertinentes aos usuários. Além disso, o NEaD oferece regularmente 

oficinas presenciais e a distância para o desenvolvimento das habilidades 

tecnológicas para uso do ambiente. 

Visando a melhoria contínua do AVA UNIVALE, são realizadas ações de 

avaliação institucional junto aos usuários. Os resultados são acompanhados pelo 

Núcleo de Educação a Distância (NEaD) e as correções e melhorias são 

programadas visando tornar a acessibilidade e a utilização do ambiente mais 

adequada. Além disso, são também consideradas as ações mundiais de avaliação 

da plataforma Moodle, através da qual as atualizações e correções disponibilizadas 

são continuamente incorporadas para otimização do ambiente. 

Em consonância com os objetivos pedagógicos, os recursos educacionais são 

materializados no AVA UNIVALE, o qual dispõe de modelos tecnológicos e digitais 

que possibilitam integrar diferentes mídias, suportes e linguagens, possibilitando 

interação e comunicação. Apresenta-se, dentre outros, alguns recursos que o AVA 

UNIVALE possui e que são explorados conforme as finalidades pedagógicas: 

a. Fórum: Recurso que permite a comunicação assíncrona entre os 

participantes. Pode ser explorado para debates entre os alunos na realização 

de trabalhos, socialização de atividades e envios de comunicações para a 

turma. 

b. Chat: Recurso que permite comunicações síncronas, pode ser utilizado de 

forma agendada para atendimentos de questões pontuais e acompanhamento 

do processo de ensino-aprendizagem. 

c. Wiki: Recurso que possibilita a construção coletiva de textos, artigos e escrita 

de forma colaborativa. 
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d. Envio de tarefa: Recurso que permite a gerência do processo de 

acompanhamento e avaliação das tarefas individuais enviadas pelos alunos. 

e. Glossário: Recurso que permite a construção coletiva de conceitos e reforça 

os processos de interatividade no curso.  

f. Questionários: Recurso que permite o desenvolvimento de atividades com 

autocorreção de questões e feedbacks aos estudantes. 

g. Videoconferência: Recurso que permite a realização de videoconferências 

com interação de forma síncrona. 

h. Arquivos: Recurso que permite disponibilizar aos estudantes materiais 

didáticos digitais. 

i. URLs: Recurso que permite indicar aos alunos os materiais online como 

vídeos, artigos e sites relevantes, entre outros.  

Recursos de gestão do AVA UNIVALE possibilitam também o 

acompanhamento da realização dos acessos e atividades, com os respectivos 

registros de participação dos estudantes, de acompanhamento dos docentes e de 

exibição de resultados de avaliação, viabilizando tomadas de decisão e ações 

gerenciais importantes para conduzir o processo de ensino-aprendizagem.  

Com vistas a garantir a acessibilidade do AVA UNIVALE, há ferramentas que 

contribuem com o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, 

comunicação e superação metodológica dos estudantes com deficiência visual e/ou 

auditiva. Para isso, a plataforma possui integração com softwares específicos que 

impactam diretamente no desenvolvimento dos estudantes, proporcionando uma 

independência nos estudos, motivação e interação com a comunidade acadêmica. 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Aos alunos do curso de pós-graduação Lato Sensu Direito do Trabalho, 

Previdenciário e Práticas que cumprirem as exigências contidas neste Projeto 

Pedagógico e as normas regimentais da Univale, será conferido certificado de 

Especialista em Direito do Trabalho, Previdenciário e Práticas, acompanhado do 

respectivo histórico escolar emitido de acordo com a legislação vigente.  

O aluno que não concluir o curso de pós-graduação lato sensu poderá 

requerer certificado de aperfeiçoamento na área do curso, desde que comprovado o 

cumprimento de carga horária mínima de 180 (cento e oitenta) horas. Para requerer 

certificado de conclusão de curso o aluno deverá ter a sua situação acadêmica e 

financeira regularizada junto a Instituição. 

O curso de Pós-graduação Lato Sensu Direito do Trabalho, Previdenciário e 

Práticas parte da concepção de que a Educação Superior é mais uma etapa na 

formação integral dos sujeitos, em consonância com a Constituição Federal e com a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação no Brasil, que definem a educação como o 

processo de formação visando "[...] ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho." (BRASIL, 

1988). 

Isto exige do profissional especialista em Direito do Trabalho, Previdenciário e 

Práticas conhecimentos básicos acerca dos desafios contemporâneos do Direito do 

Trabalho e Previdenciário, passando pelo movimento da reforma trabalhista e a 

reforma da previdência. Alvitra-se também a necessidade de aprofundamento de 

conhecimentos acerca de um dos elementos centrais do Direito do Trabalho, quais 

seja: a reforma trabalhista. Na perspectiva de análise e viabilidade dos contratos 

trabalhistas após a reforma. Além disso, faz-se mister necessário a compreensão de 

novos fenômenos sociais capazes de alterar outro elemento central do direito do 

trabalho: a reforma da previdência. A contemporaneidade apresenta desafios para 

que o compreendamos como os vínculos trabalhistas após a reforma trabalhista. 

Além das repercussões da reforma da previdência e o impacto nas próximas 

gerações. 

Na perspectiva processual emerge a necessidade de melhor compreensão 

dos institutos, procedimentos e possibilidades de pacificação social e solução de 

conflitos advindos com reforma trabalhista e da previdência. O aprofundamento 
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teórico-científico, técnico-prático nos melindres e meandros da reforma trabalhista e 

da previdência tanto na fase de conhecimento, quanto na fase de execução, quanto 

na fase recursal, são extremamente relevantes para uma atuação profissional mais 

profícua. Especialmente para a construção de uma estratégia efetiva de resolução 

de litígios ao aprofundar os conhecimentos com relação aos institutos da negociação 

processual e produção de provas.  

Mas para além disso tudo, ainda pretende-se oferecer ao egresso o 

conhecimento de outras medidas de resolução de conflitos e pacificação social que 

estão na vanguarda da discussão jurídica: a mediação e conciliação. Pretende-se 

também possibilitar o conhecimento dos procedimentos de resolução de conflitos na 

esfera extrajudicial, também outra tendência de vanguarda no ordenamento jurídico, 

haja vista o aumento progressivo das competências atribuídas às serventias 

extrajudiciais notariais e registrais para efetivação de direitos e fortalecimento da 

cidadania.  

Os profissionais graduados em Direito necessitam de uma formação que os 

prepare para atuar nas áreas trabalhistas e previdenciárias de forma mais profícua e 

diferenciada, ampliando e articulando seus saberes específicos aos saberes teórico-

práticos que fundamentam os processos relativos a vida privada dos indivíduos. Este 

curso de especialização oportunizará estratégias de qualificação e aprimoramento 

para a atuação do jurista, por seu caráter teórico-científico, técnico-prático e crítico-

reflexivo. 
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ANEXOS 

ANEXO A – Ata de Aprovação pelo colegiado do Curso de Vínculo 

A cópia da ata de aprovação do Colegiado do curso encontra-se no Projeto 

Pedagógico do curso de Pós-Graduação Lato Sensu Análises Clínicas e Gestão de 

Laboratório impresso, arquivado no setor de Pós-Graduação da Assessoria de 

Extensão da Univale. 
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ANEXO B – Ato de criação do curso e aprovação do PPC 
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ANEXO C – Planos de Ensino 

 

Módulo I 

 

1. NOME DO CURSO 

 
Pós-graduação Lato Sensu Direito do Trabalho, Previdenciário e Práticas 
 

2. NOME DO MÓDULO 

 
Módulo I 
 

3. DISCIPLINA 

 
Direito do Trabalho I 
 

4. PROFESSOR 

 
Lenicio Lemos Pimentel 
 

5. CARGA HORÁRIA 

 
Carga horária no AVA-UNIVALE: 32 horas 
Carga horária dos Encontros Presenciais: 08 horas 
Carga horária total da disciplina: 40 horas  
 

6. PERÍODO DE OFERTA  

 
2019 
 

7. OBJETIVOS DA DISCIPLINA  

 

 Examinar os novos apontamentos sobre a Locação de Mão de Obra Temporária e 
Terceirização de Atividades Finalísticas; 

 Compreender os principais temas da reforma trabalhista e seus impactos no dia-a-dia do 
empregado e empregador; 

 Analisar, de modo crítico, a prevalência do negociado sobre o legislado. 
 

8. EMENTA 

 
A Locação de Mão de Obra Temporária e a Terceirização: Conceito e alcance da Leinº13.429 de 
31/03/2017. Reforma Trabalhista: Conhecendo as principais mudanças na legislação trabalhista. 
Reforma Trabalhista: Prevalência do Negociado sobre o Legislado. 
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9. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
1 A Locação de Mão de Obra Temporária e a Terceirização de Atividades Finalísticas 
1.1Definição de Locação de Mão de Obra Temporária e a Terceirização de Atividades Finalísticas 
1.2 Elementos Caracterizadores 
1.3 As novas leis 
1.4 A dimensão garantística da legislação 
1.5 O abrandamento do garantismo 
1.6 Osefeitosda nova legislação 
 
2 A Reforma Trabalhista: Conhecendo as principais mudanças da legislação trabalhista 
2.1 –Fim do imposto sindical obrigatório 
2.2 –Parcelamento de férias 
2.3 –Jornada diária 
2.4 –Intervalo intrajornada 
2.5 –Inclusão da Jornada Intermitente 
2.6 –Gestantes e Lactantes 
2.7 –Demissão em Acordo 
2.8 –Teletrabalho 
2.9 –Outros 
 
3 Reforma Trabalhista: Prevalência do Negociado sobreo Legislado 
3.1 –Os princípios fundamentais da República Brasileira 
3.2 –Elementos caracterizadores 
3.3 –Os principais temas negociáveis 
3.4 –Os riscos da prevalência do negociado sobre o legislado 
 

10. METODOLOGIAS/ATIVIDADES DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

 
As Metodologias/Atividades de Ensino-Aprendizagem serão focadas na criação, investigação, 
desenvolvimento do pensamento crítico e reflexivo do aluno com o intuito de favorecer a 
autoaprendizagem por meio da indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e extensão. 
 
Para a efetivação do processo de aprendizagem serão desenvolvidas:  
 
Atividades no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA UNIVALE): 

- Análise de filmes e de vídeos 
- Construção de textos (dissertativos/argumentativos) 
- Estudo de caso 
- Exercícios de aprendizagem (questões que envolvam operações de pensamentos) 
- Fórum de participação AVA UNIVALE 
Atividades presenciais: 
- Avaliação presencial por meio de prova escrita individual 
- Atendimento na Biblioteca e nos laboratórios de informática e nos específicos do curso 
- Orientações presenciais aos estudantes pelos professores, tutores, equipe do NEaD e demais 
funcionários que compõem o corpo social 
 

11.  MATERIAIS DIDÁTICOS – OBJETOS DE APRENDIZAGEM 

  Vídeo de apresentação do professor e Plano de Ensino  

  Vídeo aulas gravadas pelo próprio professor  

  Seleção de referências; (textos de apoio, sentenças, artigos e vídeos) 
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12. CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES 

SEMANA 
LETIVA 

UNIDADES DE ESTUDO ATIVIDADES 

1ª 
Semana 

1 A Locação de Mão de Obra 
Temporária e a Terceirização de 
Atividades Finalísticas 

Fórum de participação AVA, Pesquisa de 
Jurisprudências, Exercícios de 
aprendizagem. 

2ª 
Semana 

2 A Reforma Trabalhista: 
Conhecendo as principais 
mudanças da legislação trabalhista 

Fórum de participação AVA e exercícios de 
aprendizagem. 

3ª 
Semana 

3 Reforma Trabalhista: Prevalência 
do Negociado sobreo Legislado 

Elaboração de texto dissertativo, 
participação no fórum AVA, exercícios de 
aprendizagem. 

 

13. PROCESSO DE AVALIAÇÃO, ATIVIDADES E DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS 

Atividades avaliativas no ambiente AVA UNIVALE: 60 pontos 

Atividades avaliativas Pontuação 

Unidade I–1ª Semana: 
Fórum de participação AVA; Pesquisa de Jurisprudências; Exercícios de 
Aprendizagem 

20,00 

Total 20,00 

Unidade I–2ª Semana: 
Fórum de participação AVA; Pesquisa de Jurisprudências; Exercícios de 
Aprendizagem 

20,00 

Total 20,00 

Unidade I–3ª Semana: 
Fórum de participação AVA; Pesquisa de Jurisprudências; Exercícios de 
Aprendizagem 

20,00 

Total 20,00 

Total 60,00 

Atividades de Avaliação no AVA: 60 pontos 
Atividades de Avaliação Presencial: 40 pontos 
 Total: 100 pontos 

14. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 
DELGADO, Maurício Delgado. Curso de direito do trabalho. 10. ed.. São Paulo: LTr, 2011. 
 
LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de direito do trabalho.  6. ed. São  Paulo: Saraiva, 2015. 
 
MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do trabalho. 31ª ed., São Paulo: Atlas, 2015. 
 

15. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 
ALMEIDA, André Luiz Paes de. CLT e súmulas do TST comentadas. 14. ed. São Paulo: Rideel, 2015. 
 
FREDIANI, Yone. Direito do Trabalho. São Paulo: Manole Ltda, 2011. 
 
LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de direito processual do trabalho.  13. ed. São Paulo: LTr, 
2015. 
 
MARTINEZ, Luciano. Curso de direito do trabalho: relações individuais, sindicais e coletivas do 
trabalho. 6. ed. São  Paulo : Saraiva, 2015. 
 



41 

 

1. NOME DO CURSO 

 
Pós-graduação Lato Sensu Direito do Trabalho, Previdenciário e Práticas 
 

2. NOME DO MÓDULO 

 
Módulo I 
 

3. DISCIPLINA 

 
Direito do Trabalho I 
 

4. PROFESSOR 

 
Lenicio Lemos Pimentel 
 

5. CARGA HORÁRIA 

 
Carga horária no AVA-UNIVALE: 32 horas 
Carga horária dos Encontros Presenciais: 08 horas 
Carga horária total da disciplina: 40 horas  
 

6. PERÍODO DE OFERTA  

 
2019 
 

7. OBJETIVOS DA DISCIPLINA  

 
-Conhecer e aplicar as doutrinas e jurisprudências na garantia do direito coletivo do trabalho; 
-Compreender o deslocamento da manifestação da vontade individual para o âmbito coletivo; 
-Qualificar as entidades sindicais e suas competências nas relações trabalhistas; 
-Identificar a greve, as negociações coletivas e os contratos coletivos de trabalho 
 

8. EMENTA 

 
Direito coletivo do trabalho. Análise crítica da doutrina; Entendimento jurisprudencial. 
 

9. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
UNIDADE I – 1ª SEMANA: 
Caracterização, a evolução e os princípios informadores do Direito Coletivo do Trabalho. 
 
UNIDADE II - 2ª SEMANA: 
Organização sindical no direito brasileiro 
 
UNIDADE III -3ª SEMANA: 
Direito de greve e formas de solução de conflitos coletivos do trabalho 
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10. METODOLOGIAS/ATIVIDADES DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

 
As Metodologias/Atividades de Ensino-Aprendizagem serão focadas na criação, investigação, 
desenvolvimento do pensamento crítico e reflexivo do aluno com o intuito de favorecer a 
autoaprendizagem por meio da indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e extensão. 
 
Para a efetivação do processo de aprendizagem serão desenvolvidas:  
 
Atividades no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA UNIVALE): 

-Fóruns e chats com debates e discussões entre os participantes; 
-Disponibilização de material didático para análise entre os alunos; 
-Leitura de doutrinas, artigos científicos com posterior discussão; 
-Arquivos disponibilizados para facilitação do aprendizado; 
-Análise de filmes e de vídeos; 
-Construção de textos (dissertativos/argumentativos); 
-Exercícios de aprendizagem (questões que envolvamoperações de pensamentos); 
-Produção de Artigos; 
-Resenha; 
-Resolução de situação problema. 
 
Atividades presenciais: 
-Realização de um Seminário Integrador Interdisciplinar; 
-Avaliação presencial por meio de prova escrita individual; 
-Atendimento na Biblioteca e nos laboratórios de informática; 
-Orientações presenciais aos estudantes pelos professores, tutores, equipe do NEaD e demais 
funcionários que compõem o corpo social. 
 

11.  MATERIAIS DIDÁTICOS – OBJETOS DE APRENDIZAGEM 

 
Vídeo de apresentação do professor e Plano de Ensino; 
Vídeo aulas gravadas pelo próprio professor; 
Seleção de referências: textos doutrinários, artigos científicos; jurisprudências dos tribunais; 
Orientação de estudos dos conteúdos da disciplina; 
Orientação para uso da ferramenta fórum; 
Orientações para o Seminário Integrador/técnica de estudos socializados; 
Provas em 03 versões a serem aplicadas ao final do módulo; 
Cronograma das atividades avaliativas e distribuição dos 60 pontos para as atividades do AVA 
UNIVALE; 
Avaliação com questões objetivas e dissertativas para o AVA UNIVALE. 
 

12. CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES 

SEMANA 
LETIVA 

UNIDADES DE ESTUDO ATIVIDADES 

1ª 
Semana 

Caracterização, a evolução e os 
princípios informadores do Direito 
Coletivo do Trabalho. 

Leitura da doutrina; 
-Resolução de situação problema; 
-Exercícios. 

2ª 
Semana 

Organização sindical no direito 
brasileiro 

Leitura da doutrina; 
-Resolução de situação problema; 
-Exercícios. 

3ª 
Semana 

Direito de greve e formas de solução de 
conflitos coletivos do trabalho 

Leitura da doutrina; 
-Resolução de situação problema; 
-Exercícios. 
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13. PROCESSO DE AVALIAÇÃO, ATIVIDADES E DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS 

Atividades avaliativas no ambiente AVA UNIVALE: 60 pontos 

Atividades avaliativas Pontuação 

UNIDADE I –1ª SEMANA 20,00 

Total 20,00 

UNIDADE II –2ª SEMANA 20,00 

Total 20,00 

UNIDADE III–3ª SEMANA 20,00 

Total 20,00 

Total 60,00 

Atividades de Avaliação no AVA: 60 pontos 
Atividades de Avaliação Presencial: 40 pontos 
 Total: 100 pontos 

14. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 
COIMBRA, Rodrigo. A natureza jurídica do direito coletivo do trabalho no Brasil. Revista Eletrônica de 
Direito Público, vol. 1, n. 2, p. 459/487, jun. 2014. 
 
DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho, 19ª ed. São Paulo, LTr, 2019, p. 1730-
1748. 
 
HAZAN, Bruno Ferraz; POLI, Luciana Costa. Repensando os critérios brasileiros de organização 
sindical. Revista Direito e Liberdade, v. 19, n. 3, p. 69-95, set./dez. 2017. 
 

15. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 
CONSENTINO FILHO, Carlo. O direito coletivo do trabalho na sociedade pós-industrial: desafios à 
recomposição da consciência de classe obreira. Revista Jurídica, Curitiba, vol. 2, n. 51, p. 367-386, 
2018. 
 
CAVALCA, Renata Falson. O princípio da unicidade sindical e o conflito de representatividade à luz da 
Constituição Federal. Revista dos Tribunais, vol. 110, p. 15-47, nov./dez. 2018. 
 
COSTA, Walmir Oliveira da. Breve estudo sobre a solução dos conflitos trabalhistas no Brasil e no 
Direito Comparado. Revista do TST, Brasília, vol. 76, n. 2, p. 17-32, abr./jun. 2010. 
 
NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Evolução do direito coletivo do trabalho em 70 anos de Justiça do 
Trabalho. Revista do TRT da 15ª Região,n. 39, p. 127-151, 2011. 
 

 

1. NOME DO CURSO 

 

Pós-graduação Lato Sensu Direito do Trabalho, Previdenciário e Práticas 
 

2. NOME DO MÓDULO 

 

Módulo I 
 

3. DISCIPLINA 

 

Direito Previdenciário 
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4. PROFESSOR 

 
Jonathan de Mello Rodrigues Mariano 
 

5. CARGA HORÁRIA 

 
Carga horária no AVA-UNIVALE: 32 horas 
Carga horária dos Encontros Presenciais: 08 horas 
Carga horária total da disciplina: 40 horas  
 

6. PERÍODO DE OFERTA  

 
2019 
 

7. OBJETIVOS DA DISCIPLINA  

 

 Analisar o sistema constitucional que estabeleceu a estrutura do sistema de seguridade social 
brasileira; 

 Explorar o plano de prestações da Previdência Social, de acordo com a normatização atual e 
a posição do STF,do STJ e da TNU sobre a matéria; 

 Averiguar as alterações constantes da proposta de emenda à constituição (PEC) nº 6, de 
2019, que pretende modificar estrutural e pontualmente o texto constitucional referente ao 
Regime Geral de PrevidênciaSocial e à Assistência Social. 

 

8. EMENTA 

 
O desenho constitucional da seguridade social no Brasil. O plano de benefíciosda previdência social 
brasileira. Descomplicando a “reforma da previdência” (PEC 6/2019). 
 

9. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
1. O desenho constitucional da seguridade social no Brasil 

1.1 O tripé da seguridade social: saúde, assistência social e previdência social 
1.2. Assistência social: o benefício de prestação continuada 
1.3. Previdência social: características gerais 
1.4. Regime de Previdência Complementar (RPC): público e privado (entidades abertas e entidades 
privadas) 

 
2 O plano de benefícios da Previdência Social brasileira (Lei nº 8.213, de 1991) 

2.1. Disposições gerais2.2. Prestações previdenciárias em espécie: benefícios e serviços 
2.3. As mudanças realizadas pela Medida Provisória nº 871, de 18 de janeiro de 2019 

 
3 Descomplicando a “reforma da previdência” (PEC 6/2019) 

3.1.Diferença entre reforma estrutural e reforma não estrutural/paramétrica 
3.2. As mudanças propostas: inconstitucionalidades? 

3.2.1.Mudanças no RGPSno corpo permanente da Constituição 
3.2.2. Regras transitórias para o RGPS 
3.2.3. Mudanças na assistência socialno corpo permanente da Constituição 
3.2.4.Regras transitórias para a assistência social 
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10. METODOLOGIAS/ATIVIDADES DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

 
As Metodologias/Atividades de Ensino-Aprendizagem serão focadas na criação, investigação, 
desenvolvimento do pensamento crítico e reflexivo do aluno com o intuito de favorecer a 
autoaprendizagem por meio da indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e extensão. 
 
Para a efetivação do processo de aprendizagem serão desenvolvidas:  
 
Atividades no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA UNIVALE): 

- Análise de filmes e de vídeos 
- Construção de textos (dissertativos/argumentativos) 
- Estudo de caso 
- Exercícios de aprendizagem (questões que envolvam operações de pensamentos) 
- Fórum de participação AVA UNIVALE 
Atividades presenciais: 
- Avaliação presencial por meio de prova escrita individual 
- Atendimento na Biblioteca e nos laboratórios de informática e nos específicos do curso 
- Orientações presenciais aos estudantes pelos professores, tutores, equipe do NEaD e demais 
funcionários que compõem o corpo social 
 

11.  MATERIAIS DIDÁTICOS – OBJETOS DE APRENDIZAGEM 

  Vídeo de apresentação do professor e Plano de Ensino  

  Vídeo aulas gravadas pelo próprio professor  

  Seleção de referências; (textos de apoio, sentenças, artigos e vídeos) 

12. CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES 

SEMANA 
LETIVA 

UNIDADES DE ESTUDO ATIVIDADES 

1ª 
Semana 

1. O desenho constitucional da seguridade 
social no Brasil 

Elaboração de dois textos 
dissertativos 

2ª 
Semana 

2 O plano de benefícios da Previdência Social 
brasileira (Lei nº 8.213, de 1991) 

Resolução de duas questões 
dissertativas 

3ª 
Semana 

3 Descomplicando a “reforma da previdência” 
(PEC 6/2019) 

Fórum de participação AVA e 
elaboração de texto dissertativo 

 

13. PROCESSO DE AVALIAÇÃO, ATIVIDADES E DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS 

Atividades avaliativas no ambiente AVA UNIVALE: 60 pontos 

Atividades avaliativas Pontuação 

Unidade I –1ª Semana: 
Elaboração de texto dissertativo 
Elaboração de texto dissertativo 

 
10,00 
10,00 

Total 20,00 

Unidade II –2ª Semana: 
Resolução de questão dissertativa 
Resolução de questão dissertativa 

 
10,00 
10,00 

Total 20,00 

Unidade III –3ª Semana: 
Fórum de participação AVA 
Elaboração de texto dissertativo 

 
10,00 
10,00 

Total 20,00 

Total 60,00 
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Atividades de Avaliação no AVA: 60 pontos 
Atividades de Avaliação Presencial: 40 pontos 
 Total: 100 pontos 

14. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 
AMADO, Frederico. Curso de direito e processo previdenciário. 9ª ed. rev., ampl. e atual. Salvador: 
Ed. JusPodivm, 2017. 
 
CASTRO, Carlos Alberto Pereira de; LAZZARI, João Batista. Manual de direito.19ª ed. rev., atual. e 
ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2016. 
 
ROCHA, Daniel Machado da. Comentários à lei de benefícios da previdência social. 16ª ed., rev. 
atual., e ampl. São Paulo: Atlas, 2018. 
 

15. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 
GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Previdência Complementar Privada e Contrato Individual de 
Trabalho na ordem social: natureza jurídica e autonomia.Revista de Direito Empresarial –RDEmp, 
Belo Horizonte, ano 13, n. 2, maio/ago. 2016. Disponível em: 
http://www.bidforum.com.br/PDI0006.aspx?pdiCntd=243272 
 
GUEDES, Luciano Palhano. O princípio do equilíbrio econômico e financeiro no regime geral de 
previdência social. Revista da AGU, Brasília-DF, v. 15, n. 03, p. 241-262, jan./mar. 2017. 
 
MASCARENHAS, Janaína Bittencourt Faneca; MOREIRA, Mariana Miranda. Breves considerações 
sobre a regulação e a fiscalização das entidades fechadas de previdência complementar.Fórum 
Administrativo –FA, Belo Horizonte, ano 14, n. 166,dez. 2014. Disponível em: 
<http://www.bidforum.com.br/PDI0006.aspx?pdiCntd=222268> 
 
SILVA, Flávio Matioli Verissimo. O novo panorama do beneficio assistencial: uma análise do requisito 
econômico da loas na nova jurisprudência do supremo tribunal federal. Revista da AGU, Brasília-DF, 
ano 14, n. 01, Brasília-DF, p. 27-48, jan./mar. 2015. 
 

 

 

Módulo II 

 

1. NOME DO CURSO 

 

Pós-graduação Lato Sensu Direito do Trabalho, Previdenciário e Práticas 
 

2. NOME DO MÓDULO 

 

Módulo II 
 

3. DISCIPLINA 

 

Direito Processual do Trabalho - Conhecimento 
 

http://www.bidforum.com.br/PDI0006.aspx?pdiCntd=243272
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4. PROFESSOR 

 

Alexandre Pimenta Batista Pereira 
 

5. CARGA HORÁRIA 

 
Carga horária no AVA-UNIVALE: 32 horas 
Carga horária dos Encontros Presenciais: 08 horas 
Carga horária total da disciplina: 40 horas  
 

6. PERÍODO DE OFERTA  

 

2019 
 

7. OBJETIVOS DA DISCIPLINA  

 

 Promover um aprofundamento crítico do conhecimento relativo ao Direito Processual do 
Trabalho, com vistas ao desenvolvimento profissional e humano dos pós-graduandos; 

 Contribuir para a formação de especialistas para atuarem na área da Justiça do Trabalho, por 
meio do domínio técnico e atualizado das leis e procedimentos como atitude refletida sobre os 
alicerces estruturais do Direito Processual do Trabalho; 

 Proporcionar a construção de conhecimentos do Direito Processual do Trabalho bem como o 
desenvolvimento de habilidades e competências para as práticas laborais; 

 Desenvolver o raciocínio criativo e agir com proficiência na resolução de problemas jurídicos, 
saber identificá-los e estabelecer a conexão que existe entre a solução e possíveis 
abordagens, por meio de uma atuação que promova o espírito de conciliação e mediação, sob 
os fundamentos legais e procedimentais. 

 

8. EMENTA 

 

Direito processual do trabalho. Análise crítica doutrinária e jurisprudencial. 
 

9. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
UNIDADE I - INTRODUÇÃO AO PROCESSO DO TRABALHO 
Conceitos. Autonomia. Evolução histórica. Princípios processuais trabalhistas. Fontes. Interpretação e 
integração. Organização e Funcionamento da Justiça do Trabalho. Varas do trabalho. Garantias 
jurisdicionais. Tribunais Regionais do Trabalho. Tribunal Superior do Trabalho. Ministério Público do 
Trabalho. 
 
UNIDADE II - JURISDIÇÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO 
Competência material e Competência territorial. Conflito de competência. Partes e procuradores na 
Justiça do Trabalho. Jus postulandi. Procuração apud acta. Intervenção de terceiros no processo do 
trabalho. 
 
UNIDADE III - ATOS E TERMOS PROCESSUAIS, PROVAS, SENTENÇAS E RECURSOS 
Prazos processuais. Nulidades Trabalhistas. Petição Inicial. Reclamação trabalhista: requisitos: 
pressupostos processuais. Defesa. Contestação, Exceção e Reconvenção no processo do trabalho. 
Princípios. Provas Documental, testemunhal, pericial, inspeção judicial. Audiência trabalhista. 
Incidentes de audiência. Atraso das partes. Razões finais. Requisitos. Estrutura. Recursos. Noções. 
Tipologia e especificidades dos recursos trabalhistas. Recurso ordinário, recurso de revista, agravo de 
instrumento, agravo de petição, recurso de embargos no TST. 
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10. METODOLOGIAS/ATIVIDADES DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

 
As Metodologias/Atividades de Ensino-Aprendizagem serão focadas na criação, investigação, 
desenvolvimento do pensamento crítico e reflexivo do aluno com o intuito de favorecer a 
autoaprendizagem por meio da indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e extensão. 
 
Para a efetivação do processo de aprendizagem serão desenvolvidas:  
 
Atividades no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA UNIVALE): 

- Análise de filmes e de vídeos 
- Construção de textos (dissertativos/argumentativos) 
- Estudo de caso 
- Exercícios de aprendizagem (questões que envolvam operações de pensamentos) 
- Fórum de participação AVA UNIVALE 
Atividades presenciais: 
- Avaliação presencial por meio de prova escrita individual 
- Atendimento na Biblioteca e nos laboratórios de informática e nos específicos do curso 
- Orientações presenciais aos estudantes pelos professores, tutores, equipe do NEaD e demais 
funcionários que compõem o corpo social 
 

11.  MATERIAIS DIDÁTICOS – OBJETOS DE APRENDIZAGEM 

 

 Vídeo de apresentação do professor e Plano de Ensino  

 Vídeo aulas gravadas pelo próprio professor  

 Seleção de referências; (textos de apoio, sentenças, artigos e vídeos) 
 

12. CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES 

SEMANA 
LETIVA 

UNIDADES DE ESTUDO ATIVIDADES 

1ª Semana 1 Introdução ao Processo 
de Trabalho  

Fórum de participação AVA, Pesquisa de 
Jurisprudências, Exercícios de aprendizagem 

2ª Semana 
 

2 Jurisdição e 
Competência da Justiça 
do Trabalho 

Fórum de participação AVA e exercícios de 
aprendizagem 

3ª Semana 3 Atos e Termos 
Processuais, Provas, 
Sentenças e Recursos 

Elaboração de texto dissertativo, participação no 
fórum AVA, exercícios de aprendizagem 

 

13. PROCESSO DE AVALIAÇÃO, ATIVIDADES E DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS 

Atividades avaliativas no ambiente AVA UNIVALE: 60 pontos 

Atividades avaliativas Pontuação 

Unidade I – 1ª Introdução ao Processo de Trabalho 
Fórum de participação AVA  
Pesquisa de Jurisprudências 
Exercícios de Aprendizagem 

 
 

20,00 

Total 20,00 

Unidade II – 2ª Jurisdição e Competência da Justiça do Trabalho 
Fórum de participação AVA  
Pesquisa de Jurisprudências 
Exercícios de Aprendizagem 

 
 

20,00 

Total 20,00 
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Unidade III – 3ª Semana: Atos e Termos Processuais, Provas, Sentenças 
e Recursos  
Fórum de participação AVA  
Pesquisa de Jurisprudências 
Exercícios de Aprendizagem 

 
 

20,00 

Total 20,00 

Total 60,00 

Atividades de Avaliação no AVA: 60 pontos 
Atividades de Avaliação Presencial: 40 pontos 
 Total: 100 pontos 

14. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 
DELGADO, Maurício Delgado. Curso de direito do trabalho. 10. ed.. São Paulo: LTr, 2011. 
 
LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de direito do trabalho.  6. ed. São  Paulo: Saraiva, 2015. 
 
MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do trabalho. 31ª ed., São Paulo: Atlas, 2015. 
 

15. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 
ALMEIDA, André Luiz Paes de. CLT e súmulas do TST comentadas. 14. ed. São Paulo: Rideel, 2015. 
 
FREDIANI, Yone. Direito do Trabalho. São Paulo: Manole Ltda, 2011. 
 
LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de direito processual do trabalho.  13. ed. São Paulo: LTr, 
2015. 
 
MARTINEZ, Luciano. Curso de direito do trabalho: relações individuais, sindicais e coletivas do 
trabalho. 6. ed. São  Paulo : Saraiva, 2015. 
 

 

1. NOME DO CURSO 

 

Pós-graduação Lato Sensu Direito do Trabalho, Previdenciário e Práticas 
 

2. NOME DO MÓDULO 

 

Módulo II 
 

3. DISCIPLINA 

 

Direito Processual do Trabalho - Execução 
 

4. PROFESSOR 

 

Alexandre Pimenta Batista Pereira 
 

5. CARGA HORÁRIA 
 

Carga horária no AVA-UNIVALE: 32 horas 
Carga horária dos Encontros Presenciais: 08 horas 
Carga horária total da disciplina: 40 horas  
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6. PERÍODO DE OFERTA  

 
2019 
 

7. OBJETIVOS DA DISCIPLINA  

 

 Promover um aprofundamento crítico do conhecimento relativo ao Direito Processual do 
Trabalho, com vistas ao desenvolvimento profissional e humano dos pós-graduandos; 

 Contribuir para a formação de especialistas para atuarem na área da Justiça do Trabalho, por 
meio do domínio técnico e atualizado das leis e procedimentos como atitude refletida sobre os 
alicerces estruturais do Direito Processual do Trabalho; 

 Proporcionar a construção de conhecimentos do Direito Processual do Trabalho bem como o 
desenvolvimento de habilidades e competências para as práticas laborais; 

 Desenvolver o raciocínio criativo e agir com proficiência na resolução de problemas jurídicos, 
saber identificá-los e estabelecer a conexão que existe entre a solução e possíveis 
abordagens, por meio de uma atuação que promova o espírito de conciliação e mediação, sob 
os fundamentos legais e procedimentais. 

 

8. EMENTA 

 
Direito processual do trabalho – fase execução. Análise crítica doutrinária e jurisprudencial. 
 

9. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
Unidade 1 – Execução trabalhista, princípios e competências  
Unidade 2 – Legitimidade ativa para a execução, espécies de execução 
Unidade 3 – Penhora no processo do trabalho, desconsideração da personalidade jurídica. 
 

10. METODOLOGIAS/ATIVIDADES DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

 
As Metodologias/Atividades de Ensino-Aprendizagem serão focadas na criação, investigação, 
desenvolvimento do pensamento crítico e reflexivo do aluno com o intuito de favorecer a 
autoaprendizagem por meio da indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e extensão. 
 
Para a efetivação do processo de aprendizagem serão desenvolvidas:  
 
Atividades no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA UNIVALE): 

- Análise de filmes e de vídeos 
- Construção de textos (dissertativos/argumentativos) 
- Estudo de caso 
- Exercícios de aprendizagem (questões que envolvam operações de pensamentos) 
- Fórum de participação AVA UNIVALE 
Atividades presenciais: 
- Avaliação presencial por meio de prova escrita individual 
- Atendimento na Biblioteca e nos laboratórios de informática e nos específicos do curso 
- Orientações presenciais aos estudantes pelos professores, tutores, equipe do NEaD e demais 
funcionários que compõem o corpo social 

11.  MATERIAIS DIDÁTICOS – OBJETOS DE APRENDIZAGEM 

 Vídeo de apresentação do professor e Plano de Ensino  

  Vídeo aulas gravadas pelo próprio professor  

  Seleção de referências; (textos de apoio, sentenças, artigos e vídeos) 
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12. CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES 

SEMANA 
LETIVA 

UNIDADES DE ESTUDO ATIVIDADES 

1ª Semana Unidade 1 – Execução trabalhista, 
princípios e competências. 

Fórum de participação AVA, 
Pesquisa de Jurisprudências, 
Exercícios de aprendizagem 

2ª Semana 
 

Unidade 2 – Legitimidade ativa para a 
execução, espécies de execução. 

Fórum de participação AVA e 
exercícios de aprendizagem 

3ª Semana Unidade 3 – Penhora no processo do 
trabalho, desconsideração da 
personalidade jurídica. 

Elaboração de texto dissertativo, 
participação no fórum AVA, 
exercícios de aprendizagem 

 

13. PROCESSO DE AVALIAÇÃO, ATIVIDADES E DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS 

Atividades avaliativas no ambiente AVA UNIVALE: 60 pontos 

Atividades avaliativas Pontuação 

Unidade I – 1ª Introdução ao Processo de Trabalho 
Fórum de participação AVA  
Pesquisa de Jurisprudências 
Exercícios de Aprendizagem 

 
 

20,00 

Total 20,00 

Unidade II – 2ª Jurisdição e Competência da Justiça do Trabalho 
Fórum de participação AVA  
Pesquisa de Jurisprudências 
Exercícios de Aprendizagem 

 
 

20,00 

Total 20,00 

Unidade III – 3ª Semana: Atos e Termos Processuais, Provas, Sentenças 
e Recursos  
Fórum de participação AVA  
Pesquisa de Jurisprudências 
Exercícios de Aprendizagem 

 
 

20,00 

Total 20,00 

Total 60,00 

Atividades de Avaliação no AVA: 60 pontos 
Atividades de Avaliação Presencial: 40 pontos 
 Total: 100 pontos 

14. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 
DELGADO, Maurício Delgado. Curso de direito do trabalho. 10. ed.. São Paulo: LTr, 2011. 
 
LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de direito do trabalho.  6. ed. São  Paulo: Saraiva, 2015. 
 
MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do trabalho. 31ª ed., São Paulo: Atlas, 2015. 
 

15. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ALMEIDA, André Luiz Paes de. CLT e súmulas do TST comentadas. 14. ed. São Paulo: Rideel, 2015. 
 
FREDIANI, Yone. Direito do Trabalho. São Paulo: Manole Ltda, 2011. 
 
MARTINEZ, Luciano. Curso de direito do trabalho: relações individuais, sindicais e coletivas do 
trabalho. 6. ed. São  Paulo : Saraiva, 2015. 
 
REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 
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1. NOME DO CURSO 

 
Pós-graduação Lato Sensu Direito do Trabalho, Direito Processual do Trabalho e Previdenciário 
 

2. NOME DO MÓDULO 

 
Módulo II 
 

3. DISCIPLINA 

 
Direito Processual Previdenciário  
 

4. PROFESSOR 

 
Fabiano Leitoguinho Rossi  
 

5. CARGA HORÁRIA 

 
Carga horária no AVA-UNIVALE: 32 horas 
Carga horária dos Encontros Presenciais:08 horas 
Carga horária total da disciplina: 40 horas  
 

6. PERÍODO DE OFERTA  

 
2019 
 

7. OBJETIVO DA DISCIPLINA  

 
Inserir os alunos no contexto profissional na área jurídica por meio de conhecimento jurídico teórico 
já adquirido e aplicação deste conhecimento na solução de casos concretos, de maneira que o 
aluno consiga conhecer e interpretar as normas e aplicá-las em situações fáticas, considerando a 
atualização doutrinária, jurisprudencial e legislativa. Dessa forma o aluno estará preparado para 
atuar como profissional. 
 

8. EMENTA 

 
Seguridade social. Previdência Social no Brasil. Assistência social. Saúde. Acidentes do trabalho. 
Direito processual previdenciário: procedimento administrativo e judicial. 
 

9. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
1 O Procedimento Administrativo  Previdenciário 
 
2 O Processo Judicial  Previdenciário 
 
3 As principais ações judiciais previdenciárias na Justiça Federal 
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10. METODOLOGIAS/ATIVIDADES DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

 
As Metodologias/Atividades de Ensino-Aprendizagem serão focadas na criação, investigação, 
desenvolvimento do pensamento crítico e reflexivo do aluno com o intuito de favorecer a 
autoaprendizagem por meio da indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e extensão. 
 
Para a efetivação do processo de aprendizagem serão desenvolvidas:  
 
Atividades no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA UNIVALE): 

- Análise de filmes e de vídeos 
- Construção de textos (dissertativos/argumentativos) 
- Estudo de caso 
- Exercícios de aprendizagem (questões que envolvam operações de pensamentos) 
- Fórum de participação AVA UNIVALE 
Atividades presenciais: 
- Avaliação presencial por meio de produção de textos, trabalho em grupos. 
- Atendimento na Biblioteca e nos laboratórios de informática e nos específicos do curso 
- Orientações presenciais aos estudantes pelos professores, tutores, equipe do NEaD e demais 
funcionários que compõem o corpo social 
 

11.  MATERIAIS DIDÁTICOS – OBJETOS DE APRENDIZAGEM 

 

  Vídeo de apresentação do professor e Plano de Ensino  

  Vídeo aulas gravadas pelo próprio professor  

  Seleção de referências; (textos de apoio, sentenças, artigos e vídeos) 
 

12. CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES 

SEMANA 
LETIVA 

UNIDADES DE ESTUDO ATIVIDADES 

1ª Semana 1 O Procedimento 
Administrativo  
Previdenciário  

Fórum de participação AVA, Pesquisa de 
Jurisprudências, Exercícios de aprendizagem 

2ª Semana 
 

2 O Processo Judicial  
Previdenciário 

Fórum de participação AVA e exercícios de 
aprendizagem 
 

3ª Semana 3 As principais ações 
judiciais previdenciárias 
na Justiça Federal 

Elaboração de texto dissertativo, participação no 
fórum AVA, exercícios de aprendizagem, audiência 
simulada 

 

13. PROCESSO DE AVALIAÇÃO, ATIVIDADES E DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS 

Atividades avaliativas no ambiente AVA UNIVALE: 60 pontos 

Atividades avaliativas Pontuação 

Unidade I – 1ª Semana: 1 O Procedimento Administrativo  Previdenciário 
Fórum de participação AVA  
Pesquisa de Jurisprudências 
Exercícios de Aprendizagem 

 
 

20,00 

Total 20,00 

Unidade II – 2ª Semana: O Processo Judicial  Previdenciário 
Fórum de participação AVA  
Pesquisa de Jurisprudências 
Exercícios de Aprendizagem 

 
 

20,00 

Total 20,00 
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Unidade III – 3ª Semana: 3 As principais ações judiciais previdenciárias 
na Justiça Federal 
Fórum de participação AVA  
Pesquisa de Jurisprudências 
Exercícios de Aprendizagem 
Audiência Simulada 

 
 

20,00 

Total 20,00 

Total 60,00 

Atividades de Avaliação no AVA: 60 pontos 
Atividades de Avaliação Presencial: 40 pontos 
Total: 100 pontos 

14. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 
AMADO, Frederico. Curso de direito e processo previdenciário. 9ª ed. rev., ampl. e atual. Salvador: 
Ed. JusPodivm, 2017. 
 
 A O ,  eonardo  as  alupe.  E  O    C A  DO P A O DECADE C A  PA A  EV  A  
PE   O PO   O  E DE  VADA DE O   O  E E  C O P EV DE C    O.  evista da A  , 
 ras lia-DF, v. 17, n. 04. p.167-200, out./dez. 2018. 
 
ROCHA, Daniel Machado da. Comentários à lei de benefícios da previdência social. 16ª ed., rev. 
atual., e ampl. São Paulo: Atlas, 2018. 
 

15. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 
 A  A   ,  onilde  .. As  odificaç es na  egislação Previdenci ria do  egime  eral d Previdência 
 ocial com a edição da  edida Provis ria no 66 /201 .  evista  ustiça do  rabal o,  elo  orizonte, 
n.   6, abr. 201 . Dispon vel em: http://www.bidforum.com.br/bid/PDI0006.aspx?pdiCntd=242654 
  
 A A   E ,  oredana;  A E   O,  e ane  aria. Os Efeitos das  entenças  rabal istas no 
 enef cios Previdenci rios.  evista  ustiça do  rabal o,  elo  orizonte, ano 201 , n.  62,  evereiro 
201 . Dispon vel em: http://www.bidforum.com.br/bid/PDI0006.aspx? pdiCntd=244280 
  
D’A  CO,  elen Andressa  uriz. Desaposentação e reformas na previdência.  evista   rum  ust. do 
Trabalho | Belo Horizonte, ano 34, n. 406, p. 73-92, out. 2017. 
  
   VA,  arcelo  odrigues da.  iliação e Contribuição ao  egime  eral de Previdência  ocial: 
momento em  ue se inicia a cobertura previdenci ria do trabal ador.   rum Administrativo –  A,  elo 
 orizonte, ano 12, n. 1  ,  ul. 2012. Dispon vel 
em: http://www.bidforum.com.br/bid/PDI0006.aspx?pdiCntd=80188 
 

 

 

Módulo III 

 

1. NOME DO CURSO 

 
Pós-graduação Lato Sensu Direito do Trabalho, Previdenciário e Práticas 
 

http://www.bidforum.com.br/bid/PDI0006.aspx?pdiCntd=242654
http://www.bidforum.com.br/bid/PDI0006.aspx?%20pdiCntd=244280
http://www.bidforum.com.br/bid/PDI0006.aspx?pdiCntd=80188
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2. NOME DO MÓDULO 

 
Módulo III 
 

3. DISCIPLINA 

 
Rotinas Trabalhistas e e-Social 
 

4. PROFESSOR 

 
Helberty Coelho 
 

5. CARGA HORÁRIA 

 
Carga horária no AVA-UNIVALE: 36 horas 

Carga horária dos Encontros Presenciais:04 horas 

Carga horária total da disciplina: 40 horas  
 

6. PERÍODO DE OFERTA  

 
2019 
 

7. OBJETIVOS DA DISCIPLINA  

 

 Examinar os novos apontamentos sobre as Rotinas Trabalhistas e e-Social; 
 

 Compreender os principais temas das rotinas trabalhistas e seus impactos no dia-a-dia do 
empregado e empregador; 

 

 Analisar, de modo crítico, a plataforma e-Social e suas particularidades. 
 

8. EMENTA 

 
Demonstrar a legislação trabalhista aplicada nas rotinas do dia a dia do departamento pessoal de 
forma prática e atualizada, desde a contratação dos empregados até a fiscalização, destacando os 
principais dispositivos da CLT e da legislação previdenciária, bem como sua aplicação dentro do 
novo SPED Social - eSocial, trazendo orientações sobre o preenchimento dos principais eventos e 
arquivos necessários, em conformidade com a legislação vigente. 
 

9. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
Unidade 1: Admissão e Adicionais 
Processo de Admissão 
Jornada diferenciada de trabalho 
Adicionais 
 
Unidade 2: Obrigações Acessórias 
Folha de pagamento 
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Férias 
13º Salário 
Sindicato 
 
Unidade 3: Rescisão do Contrato de Trabalho e e-Social 
Rescisão de contrato de trabalho 
Seguro desemprego 
Obrigações trabalhistas  
e-Social 
 

10. METODOLOGIAS/ATIVIDADES DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

 
As Metodologias/Atividades de Ensino-Aprendizagem serão focadas na criação, investigação, 
desenvolvimento do pensamento crítico e reflexivo do aluno com o intuito de favorecer a 
autoaprendizagem por meio da indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e extensão. 
 
Para a efetivação do processo de aprendizagem serão desenvolvidas:  
 
Atividades no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA UNIVALE): 

- Análise de filmes e de vídeos 
- Construção de textos (dissertativos/argumentativos) 
- Estudo de caso 
- Exercícios de aprendizagem (questões que envolvam operações de pensamentos) 
- Fórum de participação AVA UNIVALE 
 
Atividades presenciais: 
- Avaliação presencial por meio de prova escrita individual 
- Atendimento na Biblioteca e nos laboratórios de informática e nos específicos do curso 
- Orientações presenciais aos estudantes pelos professores, tutores, equipe do NEaD e demais 
funcionários que compõem o corpo social 
 

11.  MATERIAIS DIDÁTICOS – OBJETOS DE APRENDIZAGEM 

  

 Vídeo de apresentação do professor e Plano de Ensino  

  Vídeo aulas gravadas pelo próprio professor  

  Seleção de referências; (textos de apoio, sentenças, artigos e vídeos) 
 

12. CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES 

SEMANA 
LETIVA 

UNIDADES DE ESTUDO ATIVIDADES 

1ª 
Semana 

1 Admissão e 
Adicionais 

Fórum de participação AVA, Pesquisa de 
Jurisprudências, Exercícios de aprendizagem 

2ª 
Semana 

 

2 Obrigações 
Acessórias 

Fórum de participação AVA e exercícios de 
aprendizagem 
 

3ª 
Semana 

3 Rescisão do Contrato 
de Trabalho e e-Social 

Elaboração de texto dissertativo, participação no 
fórum AVA, exercícios de aprendizagem 
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13. PROCESSO DE AVALIAÇÃO, ATIVIDADES E DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS 

Atividades avaliativas no ambiente AVA UNIVALE: 60 pontos 

Atividades avaliativas Pontuação 

Unidade I – 1ª Semana: Admissão e Adicionais 
Fórum de participação AVA  
Pesquisa de Jurisprudências 
Exercícios de Aprendizagem 

 
 

20,00 

Total 20,00 

Unidade II – 2ª Semana: Obrigações Acessórias 
Fórum de participação AVA  
Pesquisa de Jurisprudências 
Exercícios de Aprendizagem 

 
 

20,00 

Total 20,00 

Unidade III – 3ª Semana: Rescisão do Contrato de Trabalho e e-Social 
Fórum de participação AVA  
Pesquisa de Jurisprudências 
Exercícios de Aprendizagem 

 
 

20,00 

Total 20,00 

Total 60,00 

Atividades de Avaliação no AVA: 60 pontos 
Atividades de Avaliação Presencial: 40 pontos 
 Total: 100 pontos 

14. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 
DELGADO, Maurício Delgado. Curso de direito do trabalho. 10. ed.. São Paulo: LTr, 2011. 
 
LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de direito do trabalho.  6. ed. São  Paulo: Saraiva, 2015. 
 
MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do trabalho. 31ª ed., São Paulo: Atlas, 2015. 
 

15. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ALMEIDA, André Luiz Paes de. CLT e súmulas do TST comentadas. 14. ed. São Paulo: Rideel, 
2015. 
 
LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de direito processual do trabalho.  13. ed. São Paulo: LTr, 
2015. 
 
MARTINEZ, Luciano. Curso de direito do trabalho: relações individuais, sindicais e coletivas do 
trabalho. 6. ed. São  Paulo : Saraiva, 2015. 
 
REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 

 

1. NOME DO CURSO 

 
Pós-graduação Lato Sensu Direito do Trabalho, Direito Processual do Trabalho e Previdenciário 
 

2. NOME DO MÓDULO 

 
Módulo III 
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3. DISCIPLINA 

 
Práticas Trabalhistas 
 

4. PROFESSOR 

 
Paulo Jose Nalon de Andrade 
 

5. CARGA HORÁRIA 

 
Carga horária no AVA-UNIVALE: 32 horas 
Carga horária dos Encontros Presenciais:08 horas 
Carga horária total da disciplina: 40 horas  
 

6. PERÍODO DE OFERTA  

 
2019 
 

7. OBJETIVO DA DISCIPLINA  

 
Inserir os alunos no contexto profissional na área jurídica por meio de conhecimento jurídico teórico 
já adquirido e aplicação deste conhecimento na solução de casos concretos, de maneira que o 
aluno consiga conhecer e interpretar as normas e aplicá-las em situações fáticas, considerando a 
atualização doutrinária, jurisprudencial e legislativa. Dessa forma o aluno estará preparado para 
atuar como profissional. 
 

8. EMENTA 

 
Estudo de conteúdos práticos para o exercício da atividade profissional, voltado para o estudo 
específico de ética profissional, direito previdenciário e prática jurídica trabalhista. Análise da 
legislação e jurisprudência em face de casos concretos apresentados, com ênfase na atualização 
doutrinária, jurisprudencial e legislativa.  
 

9. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
1  A Atividade de Advocacia 
 
1.1- Da atividade de advocacia.  
1.2- Dos direitos e prerrogativas dos advogados.  
1.3- Da inscrição na OAB. Incompatibilidades e impedimentos.  
1.4- Da sociedade de advogados e do advogado empregado. 
1.5- Dos honorários advocatícios.  
1.6- Da ética do advogado. Infrações e sanções disciplinares.  
1.7- Da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB.  
 
2 Prática Processual Trabalhista 
 
2.1 - Ações tipicamente trabalhistas e competência – aspectos práticos.  
2.2 - Procedimentos (rito processual) – aspectos práticos.  
2.3 - Procedimentos especiais de competência da Justiça do Trabalho– aspectos práticos. 2.4- 
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Audiência trabalhista – aspectos práticos.  
2.5 - Petição inicial e contestação – aspectos práticos.  
 
3 Prática Jurídica Trabalhista 
 
3.1 - sentença trabalhista e seus efeitos – aspectos práticos.  
3.2 - recursos trabalhistas – aspectos práticos.  
3.3 - execução trabalhista – aspectos práticos.  
3.4 - Alterações do CPC e suas influências no processo do trabalho.  
3.5- Especificidades do peticionamento eletrônico no Judiciário Trabalhista. 
 

10. METODOLOGIAS/ATIVIDADES DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

 
As Metodologias/Atividades de Ensino-Aprendizagem serão focadas na criação, investigação, 
desenvolvimento do pensamento crítico e reflexivo do aluno com o intuito de favorecer a 
autoaprendizagem por meio da indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e extensão. 
 
Para a efetivação do processo de aprendizagem serão desenvolvidas:  
 
Atividades no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA UNIVALE): 

- Análise de filmes e de vídeos 
- Construção de textos (dissertativos/argumentativos) 
- Estudo de caso 
- Exercícios de aprendizagem (questões que envolvam operações de pensamentos) 
- Fórum de participação AVA UNIVALE 
Atividades presenciais: 
- Avaliação presencial por meio de produção de textos, trabalho em grupos. 
- Atendimento na Biblioteca e nos laboratórios de informática e nos específicos do curso 
- Orientações presenciais aos estudantes pelos professores, tutores, equipe do NEaD e demais 
funcionários que compõem o corpo social 
 

11.  MATERIAIS DIDÁTICOS – OBJETOS DE APRENDIZAGEM 

 

  Vídeo de apresentação do professor e Plano de Ensino  

  Vídeo aulas gravadas pelo próprio professor  

  Seleção de referências; (textos de apoio, sentenças, artigos e vídeos) 
 

12. CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES 

SEMANA 
LETIVA 

UNIDADES DE ESTUDO ATIVIDADES 

1ª 
Semana 

1 A Atividade de 
Advocacia 
 

Fórum de participação AVA, Pesquisa de 
Jurisprudências, Exercícios de aprendizagem 

2ª 
Semana 

2 Prática Processual 
Trabalhista 

Fórum de participação AVA e exercícios de 
aprendizagem 

3ª 
Semana 

3 Prática Jurídica 
Trabalhista  

Elaboração de texto dissertativo, participação no 
fórum AVA, exercícios de aprendizagem, audiência 
simulada. 

 

13. PROCESSO DE AVALIAÇÃO, ATIVIDADES E DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS 
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Atividades avaliativas no ambiente AVA UNIVALE: 60 pontos 

Atividades avaliativas Pontuação 

Unidade I – 1ª Semana: 1 A Atividade de Advocacia  
Fórum de participação AVA  
Pesquisa de Jurisprudências 
Exercícios de Aprendizagem 

 
 

20,00 

Total 20,00 

Unidade II – 2ª Semana: Prática Processual Trabalhista 
Fórum de participação AVA  
Pesquisa de Jurisprudências 
Exercícios de Aprendizagem 

 
 

20,00 

Total 20,00 

Unidade III – 3ª Semana: 3 Prática Jurídica Trabalhista  
Fórum de participação AVA  
Pesquisa de Jurisprudências 
Exercícios de Aprendizagem 
Audiência Simulada 

 
 

20,00 

Total 20,00 

Total 60,00 

Atividades de Avaliação no AVA: 60 pontos 
Atividades de Avaliação Presencial: 40 pontos 
 Total: 100 pontos 

14. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 
DELGADO, Maurício Delgado. Curso de direito do trabalho. 10. ed.. São Paulo: LTr, 2011. 
 
LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de direito do trabalho.  6. ed. São  Paulo: Saraiva, 2015. 
 
MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do trabalho. 31ª ed., São Paulo: Atlas, 2015. 
 

15. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ALMEIDA, André Luiz Paes de. CLT e súmulas do TST comentadas. 14. ed. São Paulo: Rideel, 
2015. 
 
FREDIANI, Yone. Direito do Trabalho. São Paulo: Manole Ltda, 2011. 
 
LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de direito processual do trabalho.  13. ed. São Paulo: LTr, 
2015. 
 
REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 

 

1. NOME DO CURSO 

 
Pós-graduação Lato Sensu Direito do Trabalho, Direito Processual do Trabalho e Previdenciário 
 

2. NOME DO MÓDULO 

 
Módulo III 
 

3. DISCIPLINA 
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Práticas Previdenciárias 
 

4. PROFESSOR 

 
Fabiano Leitoguinho Rossi  
 

5. CARGA HORÁRIA 

 
Carga horária no AVA-UNIVALE: 32 horas 
Carga horária dos Encontros Presenciais:08 horas 
Carga horária total da disciplina: 40 horas  
 

6. PERÍODO DE OFERTA  

 
2019 
 

7. OBJETIVOS DA DISCIPLINA  

 
Inserir os alunos no contexto profissional na área jurídica por meio de conhecimento jurídico teórico 
já adquirido e aplicação deste conhecimento na solução de casos concretos, de maneira que o 
aluno consiga conhecer e interpretar as normas e aplicá-las em situações fáticas, considerando a 
atualização doutrinária, jurisprudencial e legislativa. Dessa forma o aluno estará preparado para 
atuar como profissional. 
 
 

8. EMENTA 

 
Seguridade social. Previdência Social no Brasil. Assistência social. Saúde. Acidentes do trabalho. 
Direito processual previdenciário: procedimento administrativo e judicial. 
 

9. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
1 Elaboração de Petições Administrativas no INSS 
 
2 Elaboração de Petições na Justiça Federal – Principais Pedidos 
 
3 Elaboração de Recursos Administrativos e Judiciais 
 

10. METODOLOGIAS/ATIVIDADES DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

 
As Metodologias/Atividades de Ensino-Aprendizagem serão focadas na criação, investigação, 
desenvolvimento do pensamento crítico e reflexivo do aluno com o intuito de favorecer a 
autoaprendizagem por meio da indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e extensão. 
 
Para a efetivação do processo de aprendizagem serão desenvolvidas:  
 
Atividades no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA UNIVALE): 

- Análise de filmes e de vídeos 
- Construção de textos (dissertativos/argumentativos) 
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- Estudo de caso 
- Exercícios de aprendizagem (questões que envolvam operações de pensamentos) 
- Fórum de participação AVA UNIVALE 
Atividades presenciais: 
- Avaliação presencial por meio de produção de textos, trabalho em grupos. 
- Atendimento na Biblioteca e nos laboratórios de informática e nos específicos do curso 
- Orientações presenciais aos estudantes pelos professores, tutores, equipe do NEaD e demais 
funcionários que compõem o corpo social 

11.  MATERIAIS DIDÁTICOS – OBJETOS DE APRENDIZAGEM 

 

  Vídeo de apresentação do professor e Plano de Ensino  

  Vídeo aulas gravadas pelo próprio professor  

  Seleção de referências; (textos de apoio, sentenças, artigos e vídeos) 
 

12. CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES 

SEMANA 
LETIVA 

UNIDADES DE ESTUDO ATIVIDADES 

1ª 
Semana 

1 Elaboração de Petições 
Administrativas no INSS 

Fórum de participação AVA, Pesquisa de 
Jurisprudências, Exercícios de aprendizagem 

2ª 
Semana 

2 Elaboração de Petições na 
Justiça Federal – Principais 
Pedidos 

Fórum de participação AVA e exercícios de 
aprendizagem 

3ª 
Semana 

3 Elaboração de Recursos 
Administrativos e Judiciais 

Elaboração de texto dissertativo, participação 
no fórum AVA, exercícios de aprendizagem, 
audiência simulada 

 

13. PROCESSO DE AVALIAÇÃO, ATIVIDADES E DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS 

Atividades avaliativas no ambiente AVA UNIVALE: 60 pontos 

Atividades avaliativas Pontuação 

Unidade I – 1ª Semana: 1 Elaboração de Petições Administrativas no 
INSS  
Fórum de participação AVA  
Pesquisa de Jurisprudências 
Exercícios de Aprendizagem 

 
 

20,00 

Total 20,00 

Unidade II – 2ª Semana: Elaboração de Petições na Justiça Federal – 
Principais Pedidos 
Fórum de participação AVA  
Pesquisa de Jurisprudências 
Exercícios de Aprendizagem 

 
 

20,00 

Total 20,00 

Unidade III – 3ª Semana: 3 Elaboração de Recursos Administrativos e 
Judiciais  
Fórum de participação AVA  
Pesquisa de Jurisprudências 
Exercícios de Aprendizagem 
Audiência Simulada 

 
 

20,00 

Total 20,00 

Total 60,00 

Atividades de Avaliação no AVA: 60 pontos 
Atividades de Avaliação Presencial: 40 pontos 
 Total: 100 pontos 
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14. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 
 A D ,  andro Eduardo;    VA,  os  Ant nio  ibeiro de Oliveira. Apontamentos sobre a redução de 
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