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INVESTIMENTO

Matrícula - R$ 300,00

Mensalidade- R$ 350,00

MAIORES INFORMAÇÕES 

 

NUPE – Núcleo de Pesquisa e Extensão

 (75) 3182-3196 / 3182-3182

 nupefsss@hotmail.com

ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

Diretora Geral

Irmã Izabel Assis Batista

Vice-Diretora 

Irmã Geidvan Rocha Ramos 
 
 

Diretor Acadêmico 

Prof. Joilson Romanci Severo Borges 
 
 

Coordenação do Núcleo de Pesquisa E Extensão 

Prof.ª. Ms. Alessia Costa de Araújo Cravo 

COORDENAÇÃO 
 

Prof.ª. Ms. Rejane Viana Sales Marcolin

Prof. Esp. Thaís de Faro T. R. Borges
 

CORPO DOCENTE 
 

Composto por Doutores, Mestres e 
Especialistas na área.

 

CARGA HORÁRIA 
 

400 (quatrocentos) horas. 

HORÁRIO 
 

Quinzenalmente aos sábados e domingos,
das 8h. as 12h20min. e das 13h30min. as 

16h50min

Obs.: Duas vezes por mês. 

PÓS-GRADUAÇÃO

NUPE - Núcleo de Pesquisa e Extensão
Faculdade Santíssimo Sacramento 

Faculdade

Santíssimo Sacramento

ESPECIALIZAÇÃO EM

DIREITO
EMPRESARIAL
DO TRABALHO

‘‘Direito NÃO é aquilo que
alguém tem que lhe dar.

Direito é SOMENTE aquilo que
ninguém pode lhe tirar.’’

(Ramsey Clark)



JUSTIFICATIVA

A gestão das relações trabalhistas exige 

um alto nível de atenção e alinhamento com a 

legislação vigente, bem como uma criativa 

reconfiguração da organização na busca de 

soluções inteligentes para políticas de 

remuneração, estabelecimento de relações 

éticas e confiáveis no ambiente interno. 

Problemas relacionados ao desconhecimento 

de tal legislação ou sua mera negligência 

podem influenciar e até determinar o futuro 

das organizações, resultando em seu 

sucesso ou fracasso.

O curso de Especialização em Direito 

Empresarial do Trabalho visa capacitar 

p rofiss iona is  Bacharé is  em D i re i to , 

Contabilidade, Administração e outros 

interessados no tema, assim como executivos 

de empresas privadas, de economia mista, de 

organizações do terceiro setor e gestores 

públicos, que queiram se especializar no 

campo do direito empresarial e do trabalho 

agregando habilidades necessárias ao 

exercício das atividades de monitoramento, 

intervenção e orientação dos mecanismos 

estratégicos relacionados ao cumprimento da 

l e g i s l a ç ã o  v i g e n t e  n o  a m b i e n t e 

organizacional.

OBJETIVOS

· Desenvolver competências técnicas e 

gerenciais para atuar na gestão empresarial 

sob o ponto de vista da legislação brasileira 

trabalhista.

· Desenvolver o profissional na gestão 

dos aspectos jurídicos que incidem sobre as 

atividades empresariais, capacitando-os a 

identificar alternativas e a desenvolver 

estratégias que contribuam para a melhoria 

da competitividade e do desempenho das 

empresas.

· Apresentar o repertório instrumental 

oferecido pelos saberes da administração, 

economia, contabilidade e finanças, além de 

habilidades como técnicas de negociação, 

para a análise e interpretação das questões 

jurídicas trabalhistas.

PÚBLICO ALVO

Bacharé is  em D i re i to ,  Con tadores , 

Administradores, Economistas, Procura-

dores, membros do Ministério Público e da 

Magistratura, professores, consultores, 

servidores públicos que atuem em queiram 

atuar em assuntos jurídicos empresariais 

ligados a gestão e legislação.

Ÿ Fundamentos do Direito Empresarial;

Ÿ Direito Empresarial Público;

Ÿ Direito Empresarial Privado;

Ÿ Contratos: visão negocial e prática;

Ÿ Títulos de Crédito e Direito da 

Concorrência;

Ÿ Direito do Consumidor;

Ÿ Sociedade Empresarias;

Ÿ Mediação, Conciliação e Arbitragem;

Ÿ Direito Individual do Trabalho;

Ÿ Direito Coletivo do Trabalho;

Ÿ Metodologia Científica;

Ÿ Gestão De Pessoas e Compliance 

Trabalhista;

Ÿ Planejamento trabalhista: efeitos 

tributários e previdenciários;

Ÿ Cálculos trabalhistas

Ÿ Direito Eletrônico e as Novas tecnologias 

nas Relações Trabalhistas;

Ÿ Economia do trabalho

Ÿ Psicologia nas relações profissionais;

Ÿ TCC.

ESTRUTURA CURRICULAR

Direito Empresarial
do Trabalho
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