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Prezado(a) estudante,

Ao iniciarmos uma nova etapa de formação, em qualquer nível ou modalidade 
de ensino, é imprescindível sabermos o que esperar do curso e o que o curso 
espera de nós.

Assim sendo, este manual tem o objetivo de apresentar a você informações 
acerca do projeto pedagógico dos cursos do programa de especialização que 
você cursará.

Aqui, encontram-se respostas às seguintes perguntas:

 • Como os cursos estão organizados?

 • Quais são os objetivos dos cursos?

 • Quais são as disciplinas que cursarei?

 • Como serão realizadas as avaliações?

Leia com atenção todo o manual para entender como será o seu percurso 
acadêmico. Tudo foi planejado para garantir sucesso em sua aprendizagem.

Bem-vindo(a) ao curso e à Unisul!

Equipe UnisulVirtual

Apresentação





Manual do Curso

Organização do curso

Realizados na modalidade educação a distância, os cursos deste programa contam 
com os seguintes recursos:

 • Manuais: do curso e do aluno disponibilizados no Espaço Unisul Virtual de 
Aprendizagem (EVA).

 • Seminários virtuais: são eventos realizados periodicamente, e divulgados 
nos meios de comunicação com o aluno. Compõem-se, basicamente, de 
palestras com professores renomados, transmitidas pela internet.

 • Sistema Tutorial UnisulVirtual: composto por uma equipe de professores, 
tutores e coordenadores, que acompanharão seus estudos durante todo 
o curso. Leia mais informações sobre o assunto no Manual do Aluno da 
Pós-Graduação.

 • Espaço UnisulVirtual de Aprendizagem: plataforma on-line que concentra 
a maior parte das atividades de uma disciplina. Compreende conteúdos de 
leitura obrigatória, plano de ensino, webaulas, cronograma e indicações 
para atividades de autoaprendizagem, além de ferramentas que 
proporcionam interação com o sistema tutorial e com colegas de turma.

 • Avaliações presenciais e a distância: realizadas para acompanhamento e 
avaliação da aprendizagem dos alunos.



Pós-graduação

Credenciamento da UNISUL pelo MEC

Os cursos de pós-graduação lato sensu a distância podem ser ofertados por instituições 
de educação superior, desde que possuam credenciamento para educação a distância, 
como é o caso da Unisul, que foi credenciada pelo Ministério da Educação (MEC) para 
ofertar cursos na modalidade a distância, nos seguintes níveis e abrangências:

1. Abrangência nacional: Portaria MEC nº 2.146, publicada no Diário Oficial 
da União de 20 de julho de 2004, página 99, seção 1, autorizando 
a Unisul a atuar em todo o território nacional na oferta de cursos 
superiores a distância.

2. Nível de graduação: Credenciamento a distância: Portaria nº 1.067, de 
8/5/2003, publicada no D. O. U. de 9/5/2003. Autorização a distância: 
Portaria nº 2.146, de 16/7/2004, publicada no D.O. U. de 20/7/2004.

3. Nível de pós-graduação (lato sensu): Portaria MEC nº 2.132, de 23/7/2002, 
publicada no D.O.U. de 24/7/2002, retificada no D.O.U. nº 237, de 9/12/2002 
e Portaria MEC nº 2.146, de 16/7/2004, publicada no D. O. U. de 20/7/2004.

4. Curso sequencial: Portaria MEC nº. 238/2003, publicada no Diário Oficial 
da União em 21 de fevereiro de 2003.
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Curso de Especialização em Direito Ambiental

Objetivos do curso

1. Capacitar o profissional interessado na área do Direito Ambiental para 
atuar, frente às demandas ambientais atuais, no mercado de trabalho, de 
modo a desempenhar papel relevante no âmbito de sua atuação;

2. Sistematizar e discutir questões teóricas e práticas ligadas à tutela do meio 
ambiente ecologicamente equilibrado, em conformidade com a Constituição 
Federal Brasileira, com a legislação ambiental infraconstitucional e com os 
princípios de Direito Ambiental consagrados internacionalmente;

3. Proporcionar ao aluno uma visão holística dos processos ecológicos, das 
relações do homem com seu ambiente e com as demais formas de vida, 
enfatizando o papel do Direito em tais processos e relações;  

4. Incentivar a investigação científica de temas relevantes ao Direito 
Ambiental nacional e internacional, oportunizando aos alunos uma 
visão crítica das questões ambientais e dos desafios impostos ao Direito 
Ambiental contemporâneo.

Público-alvo

O Curso é dirigido a todos os profissionais graduados 
com atuação e interesse na área Ambiental, em 
especial aos profissionais do Direito, como Promotores 
e Procuradores da República, Magistrados, Procuradores do Estado e dos 
Municípios, Advogados de órgãos ambientais, de empresas, de ONGs e Bacharéis 
em Ciências Jurídicas.

Para conhecer mais detalhes sobre seus 
colegas, acesse a ferramenta “Turma”, no 
Espaço UnisulVirtual de Aprendizagem.
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Pós-graduação

Grade curricular

A organização curricular do curso apresenta quatro módulos de estudo:

Disciplina Carga 
Horária Créditos Área Temática Área de 

Concentração

Módulo: Direito Ambiental Material
Teoria Geral do Direito 
Ambiental 

30 2 Direito Sociais aplicadas

Fundamentos Ecológicos 
para o Direito Ambiental

30 2 Ecologia  Biológicas 
aplicadas

Constituição e Meio Ambiente 30 2 Direito Sociais aplicadas

Metodologia da 
Pesquisa Científica

30 2 Direito Sociais aplicadas

TOTAL DO MÓDULO 120 8

Módulo: Direito Ambiental Aplicado
Responsabilidade Civil Ambiental 30 2 Direito Sociais aplicadas

Tutela Jurídica da Flora e da Fauna 30 2 Direito Sociais aplicadas

Desastres, Calamidades 
e Suas Causas 

30 2 Direito Sociais aplicadas

Ética, Cidadania e 
Direitos Humanos

30 2 Educação Humanas, 
letras e artes

TOTAL DO MÓDULO 120 8

Módulo: Temas Complementares
Política Nacional do 
Meio Ambiente

30 2 Direito Sociais aplicadas

Direito Ambiental Urbanístico 30 2 Direito Sociais aplicadas

Temas Atuais de 
Direito Ambiental 

30 2 Direito Sociais aplicadas

Crimes e Infrações 
Administrativas Ambientais 

30 2 Filosofia Humanas, 
letras e artes

Trabalho de Conclusão de Curso * * Direito Sociais aplicadas

TOTAL DO MÓDULO 120 8

TOTAL 360 24

Observação: entende-se por módulo uma unidade didática que permite a integração de 
conteúdos, de disciplinas afins e de áreas de conhecimento. A definição da estrutura por módulos 
está vinculada aos objetivos pretendidos, às características do público-alvo e aos pressupostos 
teórico-metodológicos tomados como ponto de partida do projeto pedagógico do curso.
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Ementa das disciplinas

Teoria Geral do Direito Ambiental

A crise ecológica contemporânea. Panorama histórico-evolutivo da proteção do 
meio ambiente na esfera internacional. A evolução da legislação ambiental no Brasil. 
Conceito jurídico de meio ambiente. Classificação do meio ambiente como bem jurídico. 
Princípios de Direito Ambiental. Conflitos ecológicos distributivos e justiça ambiental.

Fundamentos Ecológicos para o Direito Ambiental

Ecologia: definição, conceitos e abrangência; interação com as demais ciências. 
Estudo dos organismos e dos ecossistemas e seus componentes bióticos e 
abióticos. Biodiversidade e recursos naturais. Tipos de ecossistemas. Conceito 
de biomas e apresentação dos biomas brasileiros. Fragmentação de habitats 
e extinção de espécies. Conservação e áreas protegidas. Mudanças climáticas. 
Discussão sobre a inserção do homem na natureza.

Constituição e Meio Ambiente 

O meio ambiente no contexto da Constituição Federal Brasileira. Interpretação 
dogmático-analítica do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado. Estudo das articulações entre os princípios constitucionais da 
dignidade da pessoa, da solidariedade e da proteção do meio ambiente. O meio 
ambiente na órbita do sistema constitucional de competências. A proteção do 
meio ambiente e a função social da propriedade como princípios constitucionais 
da ordem econômica nacional. A proteção constitucional do patrimônio cultural.

Metodologia da Pesquisa Científica

Pesquisa qualitativa e pesquisa quantitativa. Métodos e técnicas de pesquisa 
científica. A coleta e a análise dos dados. O projeto de pesquisa.
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Pós-graduação

Responsabilidade Civil Ambiental 

Exame do conceito de dano ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial. 
A evolução da responsabilidade civil por danos ao meio ambiente. 
Responsabilidade civil objetiva em matéria ambiental. Prescrição do direito 
à reparação pelo dano ambiental. Formas de reparação, recomposição e 
recuperação do meio ambiente como bem juridicamente tutelado. Principais 
instrumentos jurídicos de reparação de danos ambientais.

Tutela Jurídica da Flora e da Fauna

Proteção Jurídica da Flora: a) Natureza Jurídica da flora; b) Áreas de preservação 
permanente; c) Reserva legal florestal; d) O novo Código Florestal Brasileiro e 
suas principais alterações; e) A flora como patrimônio nacional; f) O Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação. Proteção Jurídica da Fauna: a) Natureza 
jurídica da fauna; b) A fauna como bem difuso, sob a ótica constitucional; Extinção 
de espécies e submissão de animais à crueldade; c) Direitos animais; d) Práticas 
permitidas e práticas cruéis; e) As diversas modalidades de caça (legais e ilegais).

Desastres, Calamidades e suas Causas

Tipos de desastres. Calamidades. Avaliação dos Riscos. Redução dos Riscos. 
Investigação das causas dos desastres e calamidades. Sociologia dos Desastres. 
Psicologia dos Desastres. Medidas de Prevenção.

Ética, Cidadania e Direitos Humanos

Fundamentos éticos e morais do comportamento humano. Panorama das relações 
humanas na sociedade. Ética, moral e sociedade. Ética como prescrição de 
condutas. Ética nas organizações. Códigos de ética. Cidadania. Direitos humanos: 
aspectos filosóficos, históricos, jurídicos, políticos e sociais. As Declarações 
Internacionais. Direitos humanos e a Constituição Brasileira de 1988. Direitos 
humanos no Brasil: atualidade e desafios. Grupos vulneráveis: igualdade racial e de 
gênero, combate à homofobia e questão etária.
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Política Nacional do Meio Ambiente 

Política e Sistema Nacional do Meio Ambiente: base legal; objetivos; princípios; 
instrumentos. Conceitos relevantes. Licenciamento Ambiental. Estudo de Impacto 
Ambiental. Zoneamento Ambiental. Poder de polícia ambiental.

Direito Ambiental Urbanístico

Conceito de meio ambiente urbano; Princípios do Direito Urbanístico; A 
função socioambiental da propriedade; Estatuto da Cidade, Plano Diretor e 
Desenvolvimento Urbano; Instrumentos de política urbana de tutela jurídica do 
meio ambiente. Patrimônio histórico e cultural e sua proteção.

Temas Atuais de Direito Ambiental

A política nacional dos resíduos sólidos. A proteção jurídica dos recursos hídricos. 
Energia e meio ambiente. Biodireito. Nanotecnologias. Direito ambiental e 
mudanças climáticas. Novos direitos socioambientais.  

Crimes e Infrações Administrativas Ambientais 

Responsabilidade penal: a) Panorama geral do Direito Penal Ambiental; 
Importância da tutela penal do ambiente; c) Co-autoria e participação na lei 
9.605/98; d) Responsabilidade penal da pessoa jurídica; e) Sanções penais 
aplicáveis às pessoas físicas e às pessoas jurídicas; f) Suspensão condicional da 
pena, suspensão condicional do processo e transação penal na lei 9.605/98; 
g) A reparação do dano na Lei 9605/98; h) Crimes ambientais em espécie. 
Responsabilidade Administrativa: a) Conceito de infração administrativa; b) 
Pressupostos do ilícito administrativo ambiental; c) Procedimento administrativo; 
d) Sanções administrativas; e) Infrações administrativas ambientais em espécie.

Trabalho de Conclusão de Curso - TCC

Estrutura do TCC: padrões formais para a elaboração de trabalho de pesquisa. 
Argumentação, coesão e coerência em relação à linguagem e ao conteúdo do TCC.
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Pós-graduação

Curso de Especialização em Direitos Difusos 
e Coletivos da Criança e do Adolescente, da 
Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência

Objetivos do curso

1. Oferecer ao profissional, que interfere diretamente na consecução dos 
interesses sociais indisponíveis, ferramental teórico consistente para 
fundamentar a persecução dos direitos dos vulnerabilizados em foco;

2. Sistematizar e discutir as garantias aos direitos fundamentais destes 
sujeitos de direitos, sua organização em uma teoria geral garantista e seu 
manejo prático;

3. Possibilitar interlocução entre profissionais de atuação similar e de 
suma relevância, a fim de otimizar as ações, mesmo que em espaços 
geográficos distintos;

4. Incentivar a investigação científica no campo dos direitos de massa, 
especificamente para os sujeitos aqui relevados.

Público-alvo

Membros do Ministério Público, do Poder Judiciário, 
advogados, técnicos de governos estaduais e de 
prefeituras, conselheiros de direitos da criança 

e adolescente, do idoso e pessoas com deficiência, integrantes de ONGs, 
conselheiros tutelares e demais graduados em ciências jurídicas (direito), ciências 
sociais, sociologia, serviço social, psicologia, pedagogia, filosofia e áreas afins.

Grade curricular

A organização curricular do curso apresenta quatro módulos de estudo:

Para conhecer mais detalhes sobre seus 
colegas, acesse a ferramenta “Turma”, no 
Espaço UnisulVirtual de Aprendizagem.
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Disciplinas Carga Horária Créditos Área 
temática

Módulo: Formação Básica

Ética, Cidadania e Direitos Humanos 30 2 Filosofia

Estado Constitucional de Direito e Políticas

Públicas

45 3 Direito

A Lei Orgânica da Assistência Social e a 
Política Nacional de Assistência Social

45 3 Serviço 
Social

Total do Módulo: 120 8

Módulo: Interesses da Criança e do Adolescente

Direitos e Garantias da Criança e do Adolescente 60 4 Direito

Ato Infracional e Medida Socioeducativa 45 3 Direito

Total do Módulo: 105 7

Módulo: Interesses dos Idosos e Pessoas com Deficiência

Pessoa Idosa, Constituição, Política 
Nacional do Idoso e Lei 10.741/2003

45 3 Direito

Pessoas com Deficiência e Garantia de Inclusão Social 45 3 Direito

Total do Módulo: 90 6

Módulo: Pesquisa Aplicada

Metodologia da Pesquisa Científica 30 2 Educação

Monografia - - Educação

Total do Módulo:

315 23

Observação: entende-se por módulo uma unidade didática que permite a integração de 
conteúdos, de disciplinas afins e de áreas de conhecimento. A definição da estrutura por módulos 
está vinculada aos objetivos pretendidos, às características do público-alvo e aos pressupostos 
teórico-metodológicos tomados como ponto de partida do projeto pedagógico do curso. 
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Pós-graduação

Ementa das disciplinas

Ética, Cidadania e Direitos Humanos

Fundamentos éticos e morais do comportamento humano. Panorama das relações 
humanas na sociedade. Ética, moral e sociedade. Ética como prescrição de 
condutas. Ética nas organizações. Códigos de ética. Cidadania. Direitos humanos: 
aspectos filosóficos, históricos, jurídicos, políticos e sociais. As declarações 
internacionais. Direitos humanos e a Constituição Brasileira de 1988. Direitos 
humanos no Brasil: atualidade e desafios. Grupos vulneráveis: igualdade racial e de 
gênero, combate à homofobia e questão etária.

Estado Constitucional de Direito e Políticas Públicas

Constituição, direitos fundamentais e neoconstitucionalismo. Direitos 
fundamentais de defesa e prestacionais. Repartição constitucional de 
competências. Políticas públicas como garantias fundamentais. Controle social e 
jurisdicional de políticas públicas.

A Lei Orgânica da Assistência Social e a Política Nacional de Assistência Social

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e a Seguridade Social. 
A Lei Orgânica de Assistência Social lei 8742/1993. A assistência social como 
responsabilidade do Estado. A política Nacional de Assistência Social PNAS/2004.

Direitos e Garantias da Criança e do Adolescente

Doutrinas jurídicas de proteção. Normativa internacional. A criança e o 
adolescente e as constituições brasileiras. Estatuto da Criança e do Adolescente. 
Direitos fundamentais da criança e do adolescente. A tutela jurisdicional dos 
Direitos da Criança e do Adolescente. Prevenção geral e prevenção especial.
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Ato Infracional e Medida Socioeducativa

Ato infracional: definição. Inimputabilidade penal. Direitos individuais. Garantias 
processuais. Medida socioeducativa: espécies e parâmetros para aplicação. O 
processo de apuração de ato infracional: direitos e garantias processuais.

Pessoa Idosa, Constituição, Política Nacional do Idoso e Lei 10.741/2003

O idoso na sociedade brasileira: compreensão do envelhecimento. O idoso na 
Constituição Federal. Política Nacional do Idoso (Lei 8.842/1994). Estatuto do idoso 
(Lei 10.741/2003). Garantias institucionais e processuais aos direitos fundamentais 
da pessoa idosa.

Pessoas com Deficiência e Garantia de Inclusão Social

Pessoa e Deficiência(s). Acessibilidade espacial, comunicacional, atitudinal, e 
no trabalho. Sistema de garantias de direitos da pessoa com deficiência: Lei 
7853/1989, Decreto 3.298/99, 10.048/2000, 10.098/2000, Decreto 5.296/2004. 
Desafios da promoção da acessibilidade.

Metodologia da Pesquisa Científica

Pesquisa qualitativa e pesquisa quantitativa. Métodos e técnicas de pesquisa 
científica. A coleta e a análise dos dados. O projeto de pesquisa.

Monografia

Estrutura da monografia: padrões formais para a elaboração do trabalho 
monográfico. Argumentação, coesão e coerência em relação à linguagem e ao 
conteúdo da monografia.
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Pós-graduação

Curso de Especialização em Direito do 
Trabalho e Processo do Trabalho

Objetivos do curso

1. Disponibilizar ao profissional que atua diretamente na esfera do direito 
do trabalho ferramental teórico consistente para fomentar e garantir a 
eficácia do direito dos trabalhadores;

2. Sistematizar e discutir o direito garantido pela Consolidação das Leis 
Trabalhistas, bem como seus instrumentos de efetivação processual, a 
fim de capacitar o acadêmico ao manejo prático da matéria;

3. Incentivar a investigação científica no campo do direito e do processo do 
trabalho, levando o acadêmico a refletir e a posicionar-se criticamente 
diante do direito legalizado.

Público-alvo

O Curso é dirigido a profissionais interessados no Direito do Trabalho, Advogados, 
Procuradores, Membros do Ministério Público e da Magistratura do Trabalho, 

Professores, Consultores de empresas privadas, 
Servidores Públicos e recém-formados, interessados 
em complementar sua formação.

Para conhecer mais detalhes sobre seus 
colegas, acesse a ferramenta “Turma”, no 
Espaço UnisulVirtual de Aprendizagem.
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Grade curricular

A organização curricular do curso apresenta quatro módulos de estudo:

Disciplinas Carga Horária  
(em horas) Créditos Área 

temática
Área de 

Concentração
Módulo: Direito Material  
Teoria Geral do Direito 
do Trabalho

45 03 Direito
Sociais 

Aplicadas

Direito Individual do Trabalho 45 03 Direito
Sociais 

Aplicadas

Metodologia da Pesquisa Científica 30 02 Direito
Sociais 

Aplicadas

Total do Módulo: 120 8

Módulo: Direito Processual
Teoria Geral do Direito 
Processual do Trabalho 

45 03 Direito
Sociais 

Aplicadas

Ação Trabalhista 45 03 Direito
Sociais 

Aplicadas

Ética, Cidadania e Direitos Humanos 30 02 Educação
Humanas, 

Letras e Artes

Total do Módulo: 120 8

Módulo: Conhecimentos Complementares 

Direito Coletivo do Trabalho 30 02 Filosofia
Ciências 

Humanas

Acidentes do Trabalho 30 02 Direito
Sociais 

Aplicadas

Recursos Trabalhistas 30 02 Direito
Sociais 

Aplicadas

Execução Trabalhista e 
Procedimentos Especiais

30 02 Direito
Sociais 

Aplicadas

Total do Módulo: 120 8

Trabalho de Conclusão de Curso * * Direito
Sociais 

Aplicadas

TOTAL 360 24
Observação: entende-se por módulo uma unidade didática que permite a integração de 
conteúdos, de disciplinas afins e de áreas de conhecimento. A definição da estrutura por módulos 
está vinculada aos objetivos pretendidos, às características do público-alvo e aos pressupostos 
teórico-metodológicos tomados como ponto de partida do projeto pedagógico do curso. 
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Pós-graduação

Ementa das disciplinas

Teoria Geral do Direito do Trabalho

Origem histórica do Direito do Trabalho. Natureza jurídica, autonomia e princípios 
do Direito do Trabalho. Fontes do Direito do Trabalho. Interpretação e aplicação 
do Direito do Trabalho. 

Direito Individual do Trabalho

Relação de trabalho e relação do emprego. Contrato de trabalho e contratos 
afins. Elementos e objeto do contrato de trabalho. Sujeitos da relação de 
emprego. Alteração, interrupção e suspensão do contrato de trabalho. Cessação 
do contrato de trabalho. Remuneração e salário. Jornada de Trabalho. Medicina e 
Segurança do Trabalho.

Metodologia da Pesquisa Científica

Pesquisa qualitativa e pesquisa quantitativa.  Métodos e técnicas de pesquisa 
científica. A coleta e a análise dos dados. O projeto de pesquisa.

Teoria Geral do Direito Processual do Trabalho 

Direito Processual do Trabalho: fontes, princípios e conceitos fundamentais; 
problemas e temas relevantes; fundamentos históricos e constitucionais. Justiça 
do trabalho: organização e competência.

Ação Trabalhista

Dissídios individuais. Petição inicial. Resposta do réu. Audiência. Substituição e 
representação processuais. Prazos e nulidades. Provas e ônus da prova. Razões 
finais. Sentença.

Ética, Cidadania e Direitos Humanos

Fundamentos éticos e morais do comportamento humano. Panorama das relações 
humanas na sociedade. Ética, moral e sociedade. Ética como prescrição de 
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condutas. Ética nas organizações. Códigos de ética. Cidadania. Direitos humanos: 
aspectos filosóficos, históricos, jurídicos, políticos e sociais. As declarações 
internacionais. Direitos humanos e a Constituição Brasileira de 1988. Direitos 
humanos no Brasil: atualidade e desafios. Grupos vulneráveis: igualdade racial e de 
gênero, combate à homofobia e questão etária.

Direito Coletivo do Trabalho

Organização sindical. Princípios do Direito Coletivo do Trabalho. Negociações 
coletivas. Formas de composição de conflitos coletivos de trabalho. Greve e 
Lockout. Dissídio coletivo.

Acidentes do Trabalho

Da segurança e medicina do trabalho. Da inspeção prévia, do embargo ou 
interdição. Dos órgãos de segurança e medicina do trabalho. Das medidas 
preventivas de medicina do trabalho. Acidentes do trabalho: campo de abrangência. 
Nexo etiológico. Relação de causalidade. Acidentes “in itinere”. Concausas. 
Doenças Profissionais. Acidentes do trabalho e Responsabilidade Civil. Benefícios 
Acidentários: valor e regra de incidência. Processo judicial do acidente do trabalho.

Recursos Trabalhistas 

Recursos trabalhistas. Teoria geral dos recursos. Espécies de recursos trabalhistas: 
Embargos Declaratórios, Recurso Ordinário, Agravo de Instrumento, Agravo 
Regimental, Recurso de Revista, Embargos para o TST, Agravo de Petição, Recurso 
Extraordinário, Recurso Adesivo, Recurso de Revisão.

Execução Trabalhista e Procedimentos Especiais

Fase e processo de execução. Procedimentos especiais aplicáveis no processo 
do trabalho.

Trabalho de Conclusão de Curso - TCC

Estrutura do TCC: padrões formais para a elaboração de trabalho de pesquisa. 
Argumentação, coesão e coerência em relação à linguagem e ao conteúdo do TCC.
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Pós-graduação

Curso de Especialização em 
Direito Previdenciário

Objetivos do curso

1. Capacitar o profissional interessado na área do direito previdenciário 
a debater e resolver questões previdenciárias, promovendo seu 
aperfeiçoamento para desempenhar papel relevante no âmbito de sua 
atuação;

2. Sistematizar e discutir questões ligadas aos beneficiários da seguridade 
social e à concessão dos benefícios previdenciários especialmente para 
seu manejo prático;

3. Incentivar a investigação científica do regime geral da seguridade 
social, bem como dos regimes próprios e privados de previdência 
complementar, capacitando o aluno a aplicar os conhecimentos sobre 
seguridade social nas diversas áreas operacionais do Estado e das 
empresas privadas.

Público-alvo

O Curso é dirigido a profissionais atuantes na área da Seguridade Social, 
Advogados, Procuradores, Membros do Ministério Público e da Magistratura, 
Professores, Consultores, Servidores Públicos, Funcionários de Empresas de 
Previdência Privada e demais profissionais que atuem em assuntos previdenciários.

Grade curricular

A organização curricular do curso apresenta quatro módulos de estudo:
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Disciplinas Carga Horária  
(em horas) Créditos Área Temática Área de 

Concentração
Módulo: Conhecimentos Gerais
Introdução à Seguridade Social 45 03 Direito Sociais 

Aplicadas

Benefícios da Seguridade Social 30 02 Direito Sociais 
Aplicadas

Metodologia da 
Pesquisa Científica

45 03 Direito Sociais 
Aplicadas

Total do Módulo: 120 8

Módulo: Conhecimentos Específicos
Custeio da Seguridade Social 45 03 Direito Sociais 

Aplicadas

Previdência Complementar 45 03 Direito Sociais 
Aplicadas

Ética, Cidadania e 
Direitos Humanos 

30 02 Educação Humanas, 
Letras e Artes

Total do Módulo: 120 8

Módulo: Conhecimentos Complementares 
Regime Geral da 
Previdência Social

30 02 Filosofia Humanas, 
Letras e Artes

Acidentes do Trabalho 30 02 Direito Sociais 
Aplicadas

Processo Administrativo 
Previdenciário 

30 02 Direito Sociais 
Aplicadas

Processo Judicial 
Previdenciário

30 02 Direito Sociais 
Aplicadas

Total do Módulo: 120 8

Trabalho de Conclusão 
de Curso 

* * Direito Sociais 
Aplicadas

TOTAL 360 horas 24
Observação: entende-se por módulo uma unidade didática que permite a integração de 
conteúdos, de disciplinas afins e de áreas de conhecimento. A definição da estrutura por módulos 
está vinculada aos objetivos pretendidos, às características do público-alvo e aos pressupostos 
teórico-metodológicos tomados como ponto de partida do projeto pedagógico do curso. 
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Pós-graduação

Ementa das disciplinas

Introdução à Seguridade Social 

Noções históricas da seguridade social no Brasil. Conceito de seguridade social e 
de risco social. Princípios constitucionais da seguridade social: a universalidade da 
cobertura e do atendimento, a uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços 
às populações urbanas e rurais, a seletividade e distributividade na prestação de 
benefícios e serviços, a irredutibilidade do valor dos benefícios, a equidade na 
forma de participação no custeio, a diversidade da base de financiamento, o caráter 
democrático e descentralizado da administração. Da saúde e da assistência social: 
conceito de saúde e de assistência social. Natureza jurídica e objetivos da assistência 
social. Sujeitos protegidos. Benefícios assistenciais. Benefícios eventuais. Serviços 
assistenciais. Programas de assistência social.

Benefícios da Seguridade Social 

Benefícios e Serviços. Regra Matriz de Incidência. Salário-de-Benefício. Renda Mensal 
Inicial. Período Básico de Cálculo. Fator Previdenciário. Manutenção do Valor dos 
Benefícios. Cancelamento e Suspensão. Data de Início do Benefício. Aposentadoria por 
Tempo de Contribuição. Aposentadoria Proporcional. Desaposentação. Aposentadoria 
por Idade. Aposentadoria Compulsória. O Estatuto do Idoso. Aposentadoria por 
Invalidez. Aposentadoria Especial. Auxílio-Doença. Auxílio-Reclusão. Pensão por 
Morte. Salário-Maternidade. Salário-Família. Seguro-Desemprego.

Metodologia da Pesquisa Científica

Pesquisa qualitativa e pesquisa quantitativa. Métodos e técnicas de pesquisa 
científica. A coleta e a análise dos dados. O projeto de pesquisa.
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Custeio da Seguridade Social 

Conceito de plano de custeio. A regra da contrapartida. Natureza jurídica das 
contribuições sociais. Competência e Arrecadação das contribuições sociais. 
Contribuições para financiamento da Seguridade Social: dos trabalhadores, dos 
empregadores e da União. Regras gerais da legislação de custeio; salário benefício e 
salário de contribuição. Decadência e prescrição dos créditos da seguridade social. 
Cálculo do recolhimento extemporâneo. Isenção e imunidade das contribuições 
sociais. Restituição e compensação: a matrícula, o parcelamento e a certidão de débito. 
Custeio da Seguridade Social de Previdência Privada. Custeio do Acidente do Trabalho.

Previdência Complementar

Conceito de seguro e previdência complementar. Natureza contratual da 
previdência complementar. Influência do Sistema Americano. Marco legal. Aspectos 
Constitucionais. Sistemas de Previdência Privada e Sistema da Seguridade Social. 
Sistema fechado. Sistema aberto. Benefício proporcional diferido, portabilidade e 
resgate. Tributação dos planos de previdência complementar. Órgãos Normativos e 
Executivos. Fiscalização das entidades de previdência complementar. Intervenção. 
Capacidade Técnica-Operacional. Alterações legislativas.

Ética, Cidadania e Direitos Humanos 

Fundamentos éticos e morais do comportamento humano. Panorama das relações 
humanas na sociedade. Ética, moral e sociedade. Ética como prescrição de 
condutas. Ética nas organizações. Códigos de ética. Cidadania. Direitos humanos: 
aspectos filosóficos, históricos, jurídicos, políticos e sociais. As Declarações 
Internacionais. Direitos humanos e a Constituição Brasileira de 1988. Direitos 
humanos no Brasil: atualidade e desafios. Grupos vulneráveis: igualdade racial e de 
gênero, combate à homofobia e questão etária.
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Pós-graduação

Regime Geral da Previdência Social 

Regime Geral da Previdência Social: conceito, finalidade. Regimes previdenciários. 
Normas gerais. Instituto Nacional do Seguro Social-INSS. Carência no sistema 
previdenciário. Filiação e inscrição ao regime geral de previdência social. 
Manutenção e perda da qualidade de segurado. Beneficiários da Previdência 
Social. Perda da qualidade de dependente. Regimes próprios de previdência social: 
dos servidores públicos; dos militares; dos congressistas; dos membros do poder 
judiciário; dos servidores dos estados e municípios.

Acidentes do Trabalho

Da segurança e medicina do trabalho. Da inspeção prévia, do embargo ou 
interdição. Dos órgãos de segurança e medicina do trabalho. Das medidas 
preventivas de medicina do trabalho. Acidentes do trabalho: campo de abrangência. 
Nexo etiológico. Relação de causalidade. Acidentes “in itinere”. Concausas. 
Doenças Profissionais. Acidentes do trabalho e Responsabilidade Civil. Benefícios 
Acidentários: valor e regra de incidência. Processo judicial do acidente do trabalho.

Processo Administrativo Previdenciário

Processo Administrativo Previdenciário: características. Formalidades e trâmites 
internos na Previdência Social. Requerimento administrativo de benefício. Recurso 
administrativo dos contribuintes. Justificação administrativa.

Processo Judicial Previdenciário

Justificação judicial. Processo Judicial Previdenciário: competência e rito. 
Prescrição das ações previdenciárias. Ações de concessão de benefício. 
Ações revisionais de benefício. Juizados Especiais Previdenciários. Infrações e 
penalidades: crimes contra a Previdência Social. Infrações administrativas.

Trabalho de Conclusão de Curso – TCC

Estrutura do TCC: padrões formais para a elaboração de trabalho de pesquisa. 
Argumentação, coesão e coerência em relação à linguagem e ao conteúdo do TCC.
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Avaliação da aprendizagem

Sobre o processo de avaliações, você realizará no decorrer do curso:

a) Avaliação a distância (AD)

 • disponibilizada no Espaço UnisulVirtual de Aprendizagem (EVA);

 • encaminhada ao professor ao longo de cada disciplina;

 • o professor deverá dar feedback e nota.

b) Avaliação presencial (AP)

 • formulada pelo professor conteudista; 

 • corrigida pelo professor da disciplina, que emitirá nota;

 • estão previstas datas para a realização da avaliação em segunda chamada, 
no caso de o aluno não comparecer na primeira (mediante justificativa).

O cálculo da média final para cada disciplina é efetuado considerando o peso de 
40% para as avaliações a distância e de 60% para as avaliações presenciais, ou seja:

Média final = (4 x Média das ADs) + (6 x AP)
10

Atendendo ao que preceitua a legislação sobre a avaliação em cursos de pós-
graduação, o aproveitamento do aluno em cada disciplina é expresso em conceitos 
equivalentes a intervalos de notas numéricas, conforme descrito a seguir:

Conceito Média

A – Excelente 9 a 10

B – Bom 8 a 8,9

C – Regular 7 a 7,9

R – Reprovado 0 a 6,9

I – Reprovado por frequência insuficiente SF
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Pós-graduação

Para obter aprovação em cada disciplina, você deve obter, no mínimo, conceito 
“C” e 100% de frequência nas avaliações presenciais.

Caso não alcance a média mínima para aprovação em disciplinas do seu curso, 
você poderá realizar uma Avaliação Especial.

Além de propiciar um momento a mais para a concretização da aprendizagem, a 
Avaliação Especial tem, também, por objetivo substituir a nota de menor valor, 
quer seja a da Avaliação Presencial (AP) ou a da Avaliação a Distância (AD).

Contudo, fique atento. A Avaliação Especial deve, necessariamente, ser realizada 
de forma presencial, ao fim de cada módulo do curso.

São condições para a realização da Avaliação Especial:

a. Ter realizado, obrigatoriamente, tanto a(s) AD(s) quanto a AP da disciplina 
e obtido em ambas nota igual ou maior do que 0,1 (zero vírgula um).

b. Requerer Avaliação Especial, via Saiac OnLine, estritamente no período 
informado no Calendário Acadêmico.

c. Pagar taxa administrativa para cada avaliação solicitada.

d. Comparecer ao polo para a realização da(s) avaliação(ões) solicitada(s).

Ressalta-se que este tipo de avaliação é válido somente para os alunos de Cursos 
de Pós-graduação lato sensu.

A responsabilidade de acessar o sistema acadêmico, via portal Minha Unisul, e 
verificar se está apto a realizar a Avaliação Especial, de acordo com as descritas 
nos itens “a”, “b”, “c” e “d”, supracitadas é, exclusivamente, do aluno. A 
Unisul não se responsabiliza por solicitações realizadas fora dos parâmetros 
estabelecidos. Não haverá ressarcimento dos valores pagos.

A solicitação deverá ser realizada por meio do Saiac OnLine, no período informado 
em Calendário Acadêmico. No campo “Quantidade”, informe o número exato de 
avaliações que deseja realizar. No campo “Observações da Solicitação”, informe, 
por extenso, sem abreviaturas, o nome da(s) disciplina(s).

Acompanhe sua solicitação por meio do link “Meus Protocolos”. Após o 
deferimento do pedido, imprima o boleto bancário. De posse desse boleto, 
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proceda ao pagamento das taxas cabíveis para realização da Avaliação Especial.

As notas obtidas em Avaliação Especial serão divulgadas pelo professor, da 
mesma maneira em que são divulgadas as notas das demais avaliações. No caso 
de substituição de nota de Avaliação a Distância (AD), a nota obtida na Avaliação 
Especial substituirá a anterior no EVA e, em seguida, será também divulgada no 
sistema acadêmico Minha Unisul. No caso de substituição de nota de Avaliação 
Presencial (AP), a nota obtida na Avaliação Especial substituirá a anterior e será 
divulgada diretamente no sistema acadêmico Minha Unisul. Nesse caso, ambas as 
avaliações serão mantidas digitalizadas no sistema acadêmico Minha Unisul.

A Avaliação Especial será realizada no período de elaboração do Trabalho de 
Conclusão de Curso, em data informada previamente por e-mail.

Esteja atento(a) para as condições em que será possível a realização da 
Avaliação Especial:

 • Você, necessariamente, terá que ter realizado a AD e a AP da disciplina.

 • A Avaliação Especial será uma prova substitutiva; portanto, para obter 
nota mínima de aprovação, ao substituir a AD, você terá que ter tirado 
5,0 como nota mínima na AP e, caso substitua a AP, deverá ter tirado 
2,5 como nota mínima na AD (critério estabelecido para obedecer à 
pontuação de 60% para AP e 40% para AD).

 • A solicitação de realização da Avaliação Especial pode ser feita, no 
máximo, para quatro disciplinas.

 • A Avaliação Especial será realizada presencialmente, no polo escolhido 
por você para realização das APs.

 • Você deverá pagar uma taxa para cada disciplina que solicitar a realização 
da Avaliação Especial.

 • As disciplinas que não possuem AP não terão direito à Avaliação Especial.

É considerado aprovado no curso e com direito a recebimento do certificado, o 
aluno que satisfizer, concomitantemente, as seguintes condições:

a. aprovação em todas as disciplinas completadas no prazo previsto no 
cronograma do curso;

b. aprovação do Trabalho de Conclusão de Curso.



Pós-graduação

Trabalho de conclusão de curso

O aluno deve elaborar, individualmente, um trabalho de conclusão de curso, na 
forma de monografia, que demonstre a capacidade de relacionar a teoria estudada 
com a sua aplicabilidade, a partir de métodos científicos, e de desenvolver um 
texto claro e coerente em uma das temáticas trabalhadas ao longo do curso.

As temáticas para a elaboração da monografia são organizadas em linhas de 
pesquisa, com base nas quais serão determinadas as salas virtuais de orientação e 
acompanhamento do TCC.

a) Objetivo da monografia

Os alunos deverão elaborar uma monografia, individualmente, que demonstre a 
capacidade de relacionar a teoria estudada com a sua aplicabilidade, a partir de 
métodos científicos, e desenvolver um texto claro e coerente.

b) Orientação e acompanhamento do aluno

É designado um professor orientador para a orientação da monografia, com 
titulação mínima de mestre. O professor orientador é designado pelo coordenador 
de curso, obedecendo à integração da linha de pesquisa escolhida pelo aluno e a 
formação do professor.

A orientação e acompanhamento do aluno serão efetuados por meio do EVA, 
em sala virtual especificamente estruturada para tal finalidade. O trabalho de 
orientação terá como suporte uma sistematização previamente elaborada e 
disponibilizada na sala virtual, onde orientador e aluno terão as possibilidades de 
acompanhamento, orientação e contatos relativos ao processo de elaboração do 
trabalho de conclusão de curso. 
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c) Defesa e apreciação 

A defesa individual da monografia perante comissão avaliadora é obrigatória. 
Ocorrerá de forma síncrona, com data e hora marcadas previamente, por meio 
de webconferência. É um momento em que o aluno será inquirido pela comissão 
sobre o conteúdo do seu trabalho. 

A Comissão Avaliadora da monografia será constituída pelo professor orientador 
e por mais 1 (um) professor com título de mestre, designados pela coordenação 
do curso.

Serão considerados como critérios de avaliação da monografia:

a. clareza e objetividade do texto escrito;

b. lógica da apresentação dos conteúdos (ordenação interna do conteúdo 
do trabalho);

c. criatividade, ideias inovadoras, capacidade de argumentação, pertinência 
e/ou relação com os conteúdos programáticos das disciplinas do curso, 
relacionadas à linha de pesquisa e tema da monografia;

d. alcance dos objetivos propostos;

e. utilidade e aplicabilidade dos resultados para o caso objeto de 
investigação e para o meio;

f. observância das normas de apresentação de trabalhos técnico-científicos, 
de acordo com as Normas da ABNT;

g. capacidade de apresentação e arguição oral observada na defesa. 

O trabalho de conclusão deverá ser entregue na data indicada no cronograma 
do curso. O prazo regular para a elaboração do TCC é o de 90 dias, prorrogáveis 
automaticamente por mais 30 dias, no caso do não envio da versão final do TCC na 
primeira data indicada.
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Aproveitamento de disciplinas

Os alunos poderão convalidar disciplinas cursadas em outras instituições ou na 
própria Unisul, desde que realizadas em cursos de mesmo nível. O aproveitamento 
de estudos em disciplinas realizadas em cursos de outras instituições deverá 
respeitar o limite de oito créditos. Para o aproveitamento de estudos em 
disciplinas realizadas em cursos pertencentes a um dos programas da UnisulVirtual 
não há limite de créditos. Em ambos os casos é preciso obedecer aos seguintes 
critérios para ser efetuada a equivalência: número compatível de créditos; carga 
horária correspondente e similaridade dos conteúdos.

Certificação

Para obter a certificação, é necessário concluir, com aprovação, todos os créditos nas 
disciplinas dos respectivos módulos e ter aprovado o seu Trabalho de Conclusão de 
Curso. Dessa forma, você receberá o certificado de especialista na área do seu curso. 

Contato com a UnisulVirtual

Para entrar em contato com a UnisulVirtual você poderá utilizar:

Fale conosco

http://www.unisul.br/unisulvirtual/fale_conosco.html

E-mail

tutoriavirtual@unisul.br

mailto:tutoriavirtual@unisul.br


Manual do Curso

35

Correio Postal

Unisul Virtual 
Av. dos Lagos, 41 
Cidade Universitária Pedra Branca 
CEP: 88137-900  Palhoça – SC

Serviço de Atendimento Integral ao Acadêmico – SAIAC

Fone: (48) 3279-1242 

Fax: (48) 3279 1271

Coordenação do Curso

Curso de Especialização em Direito Ambiental 
Curso de Especialização em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho 
Curso de Especialização em Direito Previdenciário
Adriana Rammé 
E-mail: adriana.ramme@unisul.br 

Curso de Especialização em Direitos Difusos e Coletivos da Criança e do 
Adolescente, da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência

Danielle Maria Espezim dos Santos 
E-mail: danielle.santos@unisul.br 

mailto:adriana.ramme@unisul.br
mailto:danielle.santos@unisul.br
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