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Apresentação

Prezado(a) Estudante,

Ao iniciar 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.

Exatamente, este manual tem o objetivo de apresentar a você informações acerca do projeto 
pedagógico do curso de especialização que irá cursar. 

Aqui, você encontra respostas a perguntas do tipo:

 • Como o curso está organizado?

 • Quais são os objetivos do curso?

 • Quais são as unidades de aprendizagem que irei cursar?

 • 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 a sua aprendizagem.

Bem-vindo(a) ao curso e à UNISUL!

Equipe Unisul Virtual
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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 unidade de aprendizagem. 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.

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:

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.

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.

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.

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

Objetivo geral:
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.

Objetivos específicos:
1. 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.

2. 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.

3. 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.

O formado no curso deve apresentar as seguintes competências:

 •diagnosticar problemas jurídicos na realidade socioambiental brasileira 
e mundial;

 •exercer a tutela jurídica do meio ambiente consciente das relações 
ecológicas envolvidas e com vistas às presentes e futuras gerações;

 • interpretar criticamente e aplicar as normas relativas ao Direito 
Ambiental nacional e internacional em ações dentro do sistema 
processual;

 •aplicar a teoria de Direito Ambiental no mercado de trabalho mediante 
a utilização adequada dos instrumentos jusambientais.

 •selecionar e utilizar os instrumentos teórico-metodológicos 
necessários à elaboração de projetos e ao desenvolvimento de 
pesquisa científica na área do Direito Ambiental.

O conceito de 
competência 
envolve o domínio 
de um conjunto de 
habilidades necessárias 
para solucionar 
determinadas 
situações-problema.
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Grade curricular

Tipo de certif. Unidade de aprendizagem (UA) C/H Ciclo

Certificação: 001426 – Destaques em direito ambiental

CET 03856 – Desastres e Calamidades: Causas e Riscos 30 1º

CET 03855 – Temas Atuais de Direito Ambiental 45 1º

CET 03854 – Ética, Direitos Humanos e Direitos da Cidadania 30 1º

CH da certificação 105

Certificação: 001420 – Aspectos teórico-políticos em direito ambiental

CET 03848 – Direito Ambiental Urbanístico 30 2º

CET 03844 – Fundamentos Ecológicos para o Direito Ambiental 30 2º

CET 03847 – Teoria do Direito Ambiental 45 2º

CH da certificação 105

Certificação: 001425 – Tutela do meio ambiente

CET 03851 – Política Nacional do Meio Ambiente 30 3º

CET 03853 – Responsabilidade Jurídico-Ambiental 45 3º

CET 03852 – Tutela Jurídica da Flora e da Fauna 45 3º

CH da certificação 120

Certificação: 000050 – Metodologia da pesquisa científica

CET 000050 – Metodologia da pesquisa científica 30 4º

CH da certificação 30

Certificação: 001436 - Trabalho de conclusão de curso em direito ambiental

CES 03872 – Trabalho de Conclusão de Curso em Direito Ambiental 30 4º

CH da certificação 30

CH total 390
Legenda:

CET – Certificação Estruturante

CES – Certificação Específica

CEL – Certificação Eletiva
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Certificações e unidades de aprendizagem

Certificação - Destaques em direito ambiental
Carga Horária: 105 horas.

Competências:
 • Identificar e propor soluções para desafios contemporâneos ligados ao Direito 

Ambiental.

 • Analisar e compreender dilemas éticos nos diferentes contextos e cenários 
societários.

 • Aplicar as noções de ética, direitos humanos e cidadania na orientação das 
ações e escolhas pessoais e profissionais.

 • Produzir textos e argumentações racionais e eticamente fundamentadas sobre as 
opiniões e condutas.

 • Conhecer os tipos de desastres e calamidades e seus efeitos.

 • Distinguir os principais fatores que contribuem os desastres e calamidades e 
suas causas, apontando medidas de prevenção e resposta cabíveis. 

Conteúdos:
Ética e diálogo, consenso e responsabilidade na sociedade democrática e no Estado de 
direito. Direitos humanos e direitos da cidadania. Temáticas emergentes e/ou conjunturais 
específicas no âmbito do Direito Ambiental. Desastres e calamidades e seus efeitos. Fatores 
que contribuem para desastres e calamidades e medidas de prevenção.

Habilidades:
 • Localizar e explicar temáticas emergentes e/ou conjunturais específicas no 

âmbito do Direito Ambiental.

 • Propor e/ou validar medidas de prevenção a desastres e calamidades 
ambientais.

 • Julgar e validar atitudes éticas diante das incompreensões e erros de cálculos 
ligados à dinâmica ambiental.

 • Refletir criticamente sobre os cenários e contexto social no qual está inserido.

 • Identificar situações de agressão e desrespeito aos direitos humanos e direitos 
da cidadania. 

 • Buscar e interpretar informações e dados sobre direitos humanos e cidadania.

 • Extrair conclusões das situações de crise e conflito e julgar com fundamentação 
ética.

 • Detectar contradições entre os preceitos e ideais das instituições sociais e a 
prática dos seus sujeitos e agentes.

 • Argumentar e demonstrar conhecimento sobre os valores éticos inerentes ao 
reconhecimento, proteção e ampliação dos direitos humanos e direitos da 
cidadania.
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 • Atuar em desastres e calamidades fazendo registros e encaminhamentos 
necessários para o desenvolvimento de ações de proteção e defesa civil, bem 
como de recuperação.

 • Distinguir os principais fatores de riscos que contribuem para a ocorrência dos 
desastres e calamidades e suas causas, apontando e aplicando medidas de 
prevenção e resposta cabíveis.

Unidades de aprendizagem
Ética, Direitos Humanos e Direitos da Cidadania

Carga Horária: 30 horas.

Ementa: Ética e diálogo, consenso e responsabilidade na sociedade democrática e no Estado 
de direito. Direitos humanos e direitos da cidadania. Deontologia e princípios éticos do 
profissional das atividades de segurança, agentes públicos e carreiras jurídicas.

Temas Atuais de Direito Ambiental 

Carga Horária: 45 horas.

Ementa: 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.

Desastres e Calamidades: Causas e Riscos 

Carga Horária: 30 horas.

Ementa: 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. Ações de Recuperação.

Certificação - Aspectos teórico-políticos em direito ambiental
Carga Horária: 105 horas.

Competências: 
 • Identificar as interseções unidade de aprendizagemres pertinentes ao Direito 

Ambiental e, a partir disso, orientar a própria atuação profissional no âmbito 
ambientalista. 

Conteúdos: 
Conceitos ecológicos fundamentais sobre as relações naturais e as relações humanas com 
o meio ambiente. Problemas decorrentes da desordem ecológica global. Meio ambiente no 
contexto da atual Constituição Federal Brasileira. Princípios Constitucionais e legais de Direito 
Ambiental. Principais conceitos, fundamentos e princípios em Direito ambiental. Correlações 
existentes entre a política nacional do meio ambiente e a política urbana.
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Habilidades:
 • Descrever saberes ecológicos e diferenciar relações naturais e humanas no 

ambiente.

 • Explicar a afirmação histórica dos direitos ambientais, seus conceitos, 
fundamentos e princípios no contexto fortíssimo da dinâmica constitucional 
brasileira.

 • Discutir elementos da política nacional do meio ambiente e da política urbana 
geral à luz dos preceitos constitucionais e legislativos.

Unidades de aprendizagem:
Fundamentos Ecológicos para o Direito Ambiental 

Carga Horária: 30 horas.

Ementa: 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 hábitats e extinção de espécies. 
Conservação e áreas protegidas. Mudanças climáticas. Discussão sobre a inserção do homem 
na natureza.

Teoria do Direito Ambiental 

Carga Horária: 45 horas.

Ementa: 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. 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.

Direito Ambiental Urbanístico 

Carga Horária: 30 horas.

Ementa: 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.
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Certificação - Tutela do meio ambiente
Carga horária: 120 horas.

Competências: 
 • Utilizar e avaliar os instrumentos jurídicos disponíveis no Brasil para a tutela do 

meio ambiente. 

Conteúdos: 
Política Nacional do Meio Ambiente no Brasil, princípios, objetivos e principais instrumentos 
de atuação. Diplomas legais de proteção da flora e da fauna no Brasil. Avanços doutrinários e 
jurisprudenciais relacionados a essas temáticas. Responsabilidade civil pelo dano ambiental 
patrimonial ou extrapatrimonial. Meios processuais de tutela e/ou reparação de danos 
ambientais. Tutela penal e administrativa do meio ambiente.

Habilidades: 
 • Atuar em conformidade com a política nacional de proteção ao meio ambiente.

 • Empregar a regulamentação jurídica aplicável à proteção ao meio ambiente.

 • Identificar os ilícitos ambientais, sua natureza e os diferentes tipos de sanção.

Unidades de aprendizagem:
Política Nacional do Meio Ambiente 

Carga Horária: 30 horas.

Ementa: 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.

Tutela Jurídica da Flora e da Fauna 

Carga Horária: 45 horas.

Ementa: 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).
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Responsabilidade Jurídico-Ambiental 

Carga Horária: 45 horas.

Ementa: 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. 
Responsabilidade penal: a) Panorama geral do Direito Penal Ambiental; Importância da tutela 
penal do ambiente; c) Coautoria 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.

Certificação - Metodologia da pesquisa científica
Carga Horária: 30 horas.

Competências:
 • Selecionar e utilizar os instrumentos teórico-metodológicos necessários à 

elaboração de projetos e ao desenvolvimento de pesquisa científica. 

Conteúdos:
Ciência e pesquisa. Planejamento de pesquisa científica. Tipos, métodos e técnicas de 
pesquisa científica. Coleta e análise dos dados. Projeto de pesquisa.

Habilidades:
 • Definir tema e problema de pesquisa.

 • Elaborar e desenvolver um projeto de pesquisa científica.

 • Coletar informações, organizá-las de modo coerente e apresentá-las de maneira 
confiável e convincente. 

 • Consultar bases de dados científicas.

 • Realizar levantamento bibliográfico.

 • Elaborar objetivos geral e específicos para pesquisa.

 • Definir adequadamente metodologia de pesquisa.

 • Dominar as principais técnicas de pesquisa e de redação.

Unidades de aprendizagem:
Metodologia da Pesquisa Científica 

Carga Horária: 30 horas.

Ementa: Ciência e pesquisa. Planejamento de pesquisa científica. Tipos, métodos e técnicas 
de pesquisa científica. Coleta e análise dos dados. Projeto de pesquisa.
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Certificação - Trabalho de conclusão de curso em direito ambiental
Carga Horária: 30 horas.

Competências:
 • Produzir trabalho de conclusão de curso no formato de uma monografia por 

meio de pesquisa em Direito Ambiental com raciocínio lógico, argumentação e 
fundamentação teórica, baseada em fontes e metodologias do Direito enquanto 
ciência.

 • Selecionar e utilizar os instrumentos teórico-metodológicos necessários ao 
desenvolvimento de pesquisa científica e à elaboração do relatório de pesquisa. 

Conteúdos:
Estrutura do trabalho de conclusão de curso - TCC. Padrões formais para a elaboração do 
TCC. Argumentação, coesão e coerência em relação à linguagem e ao conteúdo do TCC.

Habilidades:
 • Coletar informações, organizá-las de modo coerente e apresentá-las de maneira 

confiável e convincente. 

 • Consultar bases de dados científicas.

 • Realizar levantamento bibliográfico.

 • Dominar as principais técnicas de pesquisa e de redação.

 • Elaborar instrumentos de coleta de dados.

 • Realizar a coleta e análise dos dados para pesquisa.

 • Desenvolver relatório final de pesquisa.

Unidades de aprendizagem
Trabalho de Conclusão de Curso em Direito Ambiental 

Carga Horária: 30 horas.

Ementa: Estrutura do trabalho de conclusão de curso - TCC. Padrões formais para a 
elaboração do TCC. Argumentação, coesão e coerência em relação à linguagem e ao 
conteúdo do TCC.
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Curso de Especialização em Direito do Trabalho e 
Processo do Trabalho

Objetivos do curso

Objetivo geral:
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.

Objetivos específicos:
1. 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.

2. 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, 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.

O formado no curso deve apresentar as seguintes competências:

 •atuar em conformidade com as normas relativas ao Direito do Trabalho 
e ao Processo do Trabalho a partir de uma interpretação crítica dessas 
normas; 

 •manejar os instrumentos processuais aplicáveis na garantia de direitos 
trabalhistas.

 •atualizar-se em face das mudanças implementadas no sistema 
legislativo;

 • intervir de forma eficaz em favor dos trabalhadores, por meio da 
utilização adequada dos instrumentos técnicos;

 •selecionar e utilizar os instrumentos teórico-metodológicos 
necessários à elaboração de projetos e ao desenvolvimento de 
pesquisa científica.

O conceito de 
competência 
envolve o domínio 
de um conjunto de 
habilidades necessárias 
para solucionar 
determinadas 
situações-problema.
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Grade curricular

Tipo de certif. Unidade de aprendizagem (UA) C/H Ciclo

Certificação: 001443 – Procedimentos especiais, execução e acidentes do trabalho

CET 03881 – Acidentes do Trabalho 30 1º

CET 03889 – Execução Trabalhista e Procedimentos Especiais 45 1º

CET 03854 – Ética, Direitos Humanos e Direitos da Cidadania 30 1º

CH da certificação 105

Certificação: 001441 – Trabalho e direito material

CET 03885 – Direito Coletivo do Trabalho 30 2º

CET 03884 – Direito Individual do Trabalho 45 2º

CET 03883 – Teoria Geral do Direito do Trabalho 45 2º

CH da certificação 120

Certificação: 001442 – Trabalho e processo judicial

CET 03887 – Ação Trabalhista 45 3º

CET 03888 – Recursos Trabalhistas 30 3º

CET 03886 – Teoria Geral do Direito Processual do Trabalho 30 3º

CH da certificação 105

Certificação: 000050 – Metodologia da pesquisa científica

CET 000050 – Metodologia da pesquisa científica 30 4º

CH da certificação 30

Certificação: 001444 - Trabalho de conclusão de curso em direito do trabalho e processo do trabalho

CES 03890 - Trabalho de Conclusão de Curso em Direito do Trabalho e 
Processo do Trabalho

30 4º

CH da certificação 30

CH total 390
Legenda:

CET – Certificação Estruturante

CES – Certificação Específica

CEL – Certificação Eletiva



18

Universidade do Sul de Santa Catarina  

Certificações e unidades de aprendizagem

Certificação - Procedimentos especiais, execução e acidentes do trabalho
Carga Horária: 105 horas.

Competências:
 • Cumprir os procedimentos especiais na fase executória do processo trabalhista 

com vistas à proteção individual e coletiva do trabalhador acidentado.

 • Analisar e compreender dilemas éticos nos diferentes contextos e cenários 
societários.

 • Aplicar as noções de ética, direitos humanos e cidadania na orientação das 
ações e escolhas pessoais e profissionais.

 • Produzir textos e argumentações racionais e eticamente fundamentadas sobre as 
opiniões e condutas. 

Conteúdos:
Ética e diálogo, consenso e responsabilidade na sociedade democrática e no Estado de 
direito. Direitos humanos e direitos da cidadania. Fase executória dos processos individuais 
e coletivos. Procedimentos especiais no processo do trabalho. Aspecto sociais da proteção 
individual e coletiva do indivíduo, como cidadão ou integrante do Regime Geral de Previdência 
Social no Brasil.

Habilidades:
 • Identificar a fase executória dos processos individuais e coletivos e 

procedimentos especiais no processo do trabalho.

 • Operar no sistema processual mediante as regras reguladoras do acidente do 
trabalho.

 • Agir com ética e em respeito aos direitos humanos ao atuar na área trabalhista.

 • Refletir criticamente sobre os cenários e contexto social no qual está inserido.

 • Buscar e interpretar informações e dados sobre direitos humanos e cidadania.

 • Extrair conclusões das situações de crise e conflito e julgar com fundamentação 
ética.

 • Detectar contradições entre os preceitos e ideais das instituições sociais e a 
prática dos seus sujeitos e agentes.

 • Argumentar e demonstrar conhecimento sobre os valores éticos inerentes ao 
reconhecimento, proteção e ampliação dos direitos humanos e direitos da 
cidadania.

Unidades de aprendizagem
Ética, Direitos Humanos e Direitos da Cidadania 

Carga Horária: 30 horas.

Ementa: Ética e diálogo, consenso e responsabilidade na sociedade democrática e no Estado 
de direito. Direitos humanos e direitos da cidadania. Deontologia e princípios éticos do 
profissional das atividades de segurança, agentes públicos e carreiras jurídicas.
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Acidentes do Trabalho 

Carga Horária: 30 horas.

Ementa: 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.

Execução Trabalhista e Procedimentos Especiais 

Carga Horária: 45 horas.

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

Certificação - Trabalho e direito material
Carga Horária: 120 horas.

Competências:
 • Propor soluções para problemas jurídicos e judiciais decorrentes de relações 

materiais trabalhistas, considerando os fenômenos em geral que motivam o 
surgimento das leis trabalhistas. 

Conteúdos :
Direito do Trabalho no plano histórico, social, político e econômico. Principiologia trabalhista. 
Autonomia, fontes e aplicação das normas trabalhistas. Relação jurídica do trabalho, sujeitos, 
formação do contrato individual de trabalho, obrigações e regulamentação geral do trabalho. 
Relações coletivas de trabalho, sindicalização, negociação coletiva e conflitos coletivos do 
trabalho.

Habilidades:
 • Examinar as fontes do direito trabalhista, os princípios informadores desta área 

jurídica e as linhas de interpretação recorrentes.

 • Diferenciar os sujeitos individuais e coletivos das relações trabalhistas e os 
contratos individuais e coletivos entre eles celebráveis.

 • Distinguir o processo de sindicalização dos trabalhadores e os fenômenos da 
negociação e conflitos coletivos.

Unidades de aprendizagem
Teoria Geral do Direito do Trabalho 

Carga Horária: 45 horas.

Ementa: 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.
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Direito Individual do Trabalho 

Carga Horária: 45 horas.

Ementa: 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 e Medicina e Segurança do Trabalho.

Direito Coletivo do Trabalho 

Carga Horária: 30 horas.

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

Certificação - Trabalho e processo judicial
Carga Horária: 105 horas.

Competências:
 • Atuar como operador jurídico no sistema processual em conformidade com as 

normas do Direito Processual Trabalhista brasileiro. 

Conteúdos:
Direito processual do trabalho, princípios, fontes e regras. Órgão jurisdicional especializado. 
Primeiro grau da Justiça do Trabalho. Princípios e peculiaridades do processo judicial 
trabalhista. Jurisdição e competência trabalhistas. Atuação junto a todos os graus da Justiça 
do Trabalho na fase recursal dos processos individuais e coletivo.

Habilidades:
 • Aplicar os princípios e regras atinentes ao processo trabalhista, a partir de uma 

interpretação crítica de seus princípios, fontes e regras, na dinâmica do sistema 
de justiça especializado.

 • Exercer os trâmites inerentes ao primeiro grau da Justiça do Trabalho (varas/
comarcas) na fase cognitiva, interpretando princípios e peculiaridades do 
processo do trabalho, jurisdição e competência trabalhistas.

 • Exercer os trâmites inerentes aos graus recursais da Justiça do Trabalho dos 
processos individuais e coletivos.

Unidades de aprendizagem
Teoria Geral do Direito Processual do Trabalho 

Carga Horária: 30 horas.

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

Carga Horária: 45 horas.

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

Recursos Trabalhistas 

Carga Horária: 30 horas.

Ementa: 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.

Certificação - Metodologia da pesquisa científica
Carga Horária: 30 horas.

Competências:
 • Selecionar e utilizar os instrumentos teórico-metodológicos necessários à 

elaboração de projetos e ao desenvolvimento de pesquisa científica. 

Conteúdos:
Ciência e pesquisa. Planejamento de pesquisa científica. Tipos, métodos e técnicas de 
pesquisa científica. Coleta e análise dos dados. Projeto de pesquisa.

Habilidades:
 • Definir tema e problema de pesquisa.

 • Elaborar e desenvolver um projeto de pesquisa científica.

 • Coletar informações, organizá-las de modo coerente e apresentá-las de maneira 
confiável e convincente. 

 • Consultar bases de dados científicas.

 • Realizar levantamento bibliográfico.

 • Elaborar objetivos geral e específicos para pesquisa.

 • Definir adequadamente metodologia de pesquisa.

 • Dominar as principais técnicas de pesquisa e de redação.

Unidades de aprendizagem:
Metodologia da Pesquisa Científica 

Carga Horária: 30 horas.

Ementa: Ciência e pesquisa. Planejamento de pesquisa científica. Tipos, métodos e técnicas 
de pesquisa científica. Coleta e análise dos dados. Projeto de pesquisa.
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Certificação - Trabalho de conclusão de curso em direito do trabalho e processo do 
trabalho
Carga Horária: 30 horas.

Competências:
 • Produzir trabalho de conclusão de curso no formato de uma monografia por 

meio de pesquisa em Direito do Trabalho com raciocínio lógico, argumentação e 
fundamentação teórica, baseada em fontes e metodologias do Direito enquanto 
ciência.

 • Selecionar e utilizar os instrumentos teórico-metodológicos necessários ao 
desenvolvimento de pesquisa científica e à elaboração do relatório de pesquisa. 

Conteúdos:
Estrutura do trabalho de conclusão de curso - TCC. Padrões formais para a elaboração do 
TCC. Argumentação, coesão e coerência em relação à linguagem e ao conteúdo do TCC.

Habilidades:
 • Coletar informações, organizá-las de modo coerente e apresentá-las de maneira 

confiável e convincente. 

 • Consultar bases de dados científicas.

 • Realizar levantamento bibliográfico.

 • Dominar as principais técnicas de pesquisa e de redação.

 • Elaborar instrumentos de coleta de dados.

 • Realizar a coleta e análise dos dados para pesquisa.

 • Desenvolver relatório final de pesquisa.

Unidades de aprendizagem
Trabalho de Conclusão de Curso em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho

Carga Horária: 30 horas.

Ementa: Estrutura do trabalho de conclusão de curso - TCC. Padrões formais para a 
elaboração do TCC. Argumentação, coesão e coerência em relação à linguagem e ao 
conteúdo do TCC.
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Curso de Especialização em Direito Previdenciário

Objetivos do curso

Objetivo geral:
Oferecer ao profissional que interfere diretamente na consecução dos interesses sociais 
no âmbito do Direito Previdenciário, ferramental teórico consistente para fundamentar a 
persecução dos bens em foco.

Objetivos específicos: 
 • Sistematizar e discutir a conformação do direito previdenciário e das garantias 

concernentes.

 • Delimitar a organização de uma teoria geral garantista em âmbito previdenciário 
tendo em vista a persecução judicial e administrativa deste direito.

 • Incentivar a investigação científica no campo do direito previdenciário.

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

O formado no curso deve apresentar as seguintes competências:

 •atuar em conformidade com as normas relativas ao Direito do Trabalho 
e ao Processo do Trabalho a partir de uma interpretação crítica dessas 
normas; 

 •manejar os instrumentos processuais aplicáveis na garantia de direitos 
trabalhistas.

 •atualizar-se em face das mudanças implementadas no sistema 
legislativo;

 • intervir de forma eficaz em favor dos trabalhadores, por meio da 
utilização adequada dos instrumentos técnicos;

 •selecionar e utilizar os instrumentos teórico-metodológicos 
necessários à elaboração de projetos e ao desenvolvimento de 
pesquisa científica.

O conceito de 
competência 
envolve o domínio 
de um conjunto de 
habilidades necessárias 
para solucionar 
determinadas 
situações-problema.
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Grade curricular

Tipo de certif. Unidade de aprendizagem (UA) C/H Ciclo

Certificação: 001439 - Previdência social, processo e acidente do trabalho

CET 03881 – Acidentes do Trabalho 30 1º

CET 03880 – Processo Previdenciário 45 1º

CET 03854 – Ética, Direitos Humanos e Direitos da Cidadania 30 1º

CH da certificação 105

Certificação: 001437 - Custeio e benefícios da seguridade social

CET 03875 - Benefícios da Seguridade Social 45 2º

CET 03874 - Custeio da Seguridade Social 30 2º

CET 03873 - Seguridade Social 45 2º

CH da certificação 120

Certificação: 001438 - Previdência social

CET 03876 - Estado Constitucional de Direito 30 3º

CET 03878 - Previdência Complementar 45 3º

CET 03877 - Regime Geral da Previdência Social 30 3º

CH da certificação 105

Certificação: 000050 – Metodologia da pesquisa científica

CET 000050 – Metodologia da pesquisa científica 30 4º

CH da certificação 30

Certificação: 001440 - Trabalho de conclusão de curso em direito previdenciário

CES 03882 - Trabalho de Conclusão de Curso em Direito Previdenciário 30 4º

CH da certificação 30

CH total 390
Legenda:

CET – Certificação Estruturante

CES – Certificação Específica

CEL – Certificação Eletiva
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Certificações e unidades de aprendizagem

Certificação - Previdência social, processo e acidente do trabalho
Carga Horária: 105 horas.

Competências:
 • Atuar no sistema processual de acordo com a regulamentação processual 

previdenciária e de proteção de acidentados no ordenamento jurídico brasileiro. 

Conteúdos:
Ética, cidadania e direitos humanos e as Instituições de efetivação do estado democrático 
de direito. Trâmite do processo judicial previdenciário. Prática administrativa na área 
previdenciária. Aspecto sociais da proteção individual e coletiva do indivíduo, como cidadão 
ou integrante do Regime Geral de Previdência Social no Brasil.

Habilidades:
 • Exercer as etapas do trâmite processual judicial e administrativo previdenciário.

 • Manejar e aplicar os recursos de proteção social ao trabalhador acidentado.

 • Atuar em processos de proteção social com crítica e eticidade.

Unidades de aprendizagem:
Ética, Direitos Humanos e Direitos da Cidadania 

Carga Horária: 30 horas.

Ementa: Ética e diálogo, consenso e responsabilidade na sociedade democrática e no Estado 
de direito. Direitos humanos e direitos da cidadania. Deontologia e princípios éticos do 
profissional das atividades de segurança, agentes públicos e carreiras jurídicas.

Processo Previdenciário 

Carga Horária: 45 horas.

Ementa: Processo Administrativo Previdenciário: características. Formalidades e trâmites 
internos na Previdência Social. Requerimento administrativo de benefício. Recurso 
administrativo dos contribuintes. Justificação administrativa. Justificação Judicial. Processo 
Judicial Previdenciário: competência e rito. Prescrição das ações previdenciárias. Ações de 
concessão de benefícios. Ações revisionais de benefício. Juizados Especiais Previdenciários. 
Infrações e penalidades: crimes contra a Previdência Social. Infrações administrativas.

Acidentes do Trabalho 

Carga Horária: 30 horas.

Ementa: 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.
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Certificação - Custeio e benefícios da seguridade social
Carga Horária: 120 horas.

Competências:
 • Atuar profissionalmente no âmbito jurídico com vistas ao fomento e ao benefício 

de assegurados, com base na teoria e no sistema de normas inerentes à 
seguridade social. 

Conteúdos:
Aspectos teóricos e práticos relativos à Seguridade Social. Tipos e características dos 
benefícios da seguridade social. Requisitos para concessão de benefícios. As diferentes 
formas e fontes de custeio da seguridade social pública e privada.

Habilidades:
 • Identificar aspectos teóricos e práticos relativos à Seguridade Social.

 • Inferir formas e fontes de custeio da seguridade social pública e privada.

 • Selecionar e interpretar tipos e características dos benefícios da seguridade 
social, além de identificar requisitos para sua concessão.

Unidades de aprendizagem:
Seguridade Social 

Carga Horária: 45 horas.

Ementa: 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.

Custeio da Seguridade Social 

Carga Horária: 30 horas.

Ementa: 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.
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Benefícios da Seguridade Social 

Carga Horária: 45 horas.

Ementa: 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.

Certificação - Previdência social
Carga Horária: 105 horas.

Competências:
 • Aplicar a principiologia e a regulamentação geral do sistema brasileiro de 

garantias previdenciárias na resolução de problemas ligados à seguridade social. 

Conteúdos:
Estado democrático de Direito. Direitos da pessoa. Competências dos entes políticos. Políticas 
públicas. Regime Geral da Previdência Social: características e principiologia. Previdência 
complementar.

Habilidades:
 • Identificar as competências do Estado Constitucional brasileiro contemporâneo 

acerca dos direitos prestacionais fundamental.

 • Avaliar criticamente as características do Regime Geral da Previdência Social.

 • Situar o contexto em que o sistema complementar previdenciário está inserido.

Unidades de aprendizagem:
Estado Constitucional de Direito 

Carga Horária: 30 horas.

Ementa: Constituição, direitos fundamentais e neoconstitucionalismo. Direitos fundamentais 
de defesa e prestacionais. Repartição constitucional de competências.

Regime Geral da Previdência Social 

Carga Horária: 30 horas.

Ementa: 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.



28

Universidade do Sul de Santa Catarina  

Previdência Complementar 

Carga Horária: 45 horas.

Ementa: 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.

Certificação - Metodologia da pesquisa científica
Carga Horária: 30 horas.

Competências:
 • Selecionar e utilizar os instrumentos teórico-metodológicos necessários à 

elaboração de projetos e ao desenvolvimento de pesquisa científica. 

Conteúdos:
Ciência e pesquisa. Planejamento de pesquisa científica. Tipos, métodos e técnicas de 
pesquisa científica. Coleta e análise dos dados. Projeto de pesquisa.

Habilidades:
 • Definir tema e problema de pesquisa.

 • Elaborar e desenvolver um projeto de pesquisa científica.

 • Coletar informações, organizá-las de modo coerente e apresentá-las de maneira 
confiável e convincente. 

 • Consultar bases de dados científicas.

 • Realizar levantamento bibliográfico.

 • Elaborar objetivos geral e específicos para pesquisa.

 • Definir adequadamente metodologia de pesquisa.

 • Dominar as principais técnicas de pesquisa e de redação.

Unidades de aprendizagem:
Metodologia da Pesquisa Científica 

Carga Horária: 30 horas.

Ementa: Ciência e pesquisa. Planejamento de pesquisa científica. Tipos, métodos e técnicas 
de pesquisa científica. Coleta e análise dos dados. Projeto de pesquisa.
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Certificação - Trabalho de conclusão de curso em direito previdenciário
Carga Horária: 30 horas.

Competências:
 • Produzir trabalho de conclusão de curso no formato de uma monografia por meio 

de pesquisa em Direito Previdenciário com raciocínio lógico, argumentação e 
fundamentação teórica, baseada em fontes e metodologias do Direito enquanto 
ciência.

 • Selecionar e utilizar os instrumentos teórico-metodológicos necessários ao 
desenvolvimento de pesquisa científica e à elaboração do relatório de pesquisa. 

Conteúdos:
Estrutura do trabalho de conclusão de curso - TCC. Padrões formais para a elaboração do 
TCC. Argumentação, coesão e coerência em relação à linguagem e ao conteúdo do TCC.

Habilidades:
 • Coletar informações, organizá-las de modo coerente e apresentá-las de maneira 

confiável e convincente. 

 • Consultar bases de dados científicas.

 • Realizar levantamento bibliográfico.

 • Dominar as principais técnicas de pesquisa e de redação.

 • Elaborar instrumentos de coleta de dados.

 • Realizar a coleta e análise dos dados para pesquisa.

 • Desenvolver relatório final de pesquisa.

Unidades de aprendizagem
Trabalho de Conclusão de Curso em Direito Previdenciário

Carga Horária: 30 horas.

Ementa: Estrutura do trabalho de conclusão de curso - TCC. Padrões formais para a 
elaboração do TCC. 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 unidade de aprendizagem;

 • o professor deverá dar feedback e nota.

b) Avaliação presencial (AP):

 • formulada pelo professor conteudista;

 • corrigida pelo professor da unidade de aprendizagem, 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).

As atividades de avaliação a distância poderão ser compostas por: atividades individuais, em 
grupo, colaborativas. E deverão contemplar: pesquisa, extensão, projetos, estudos de caso, 
situações problema, relação teoria e prática. 

As atividades de avaliação presencial devem seguir a mesma premissa da avaliação a 
distância, envolvendo estudos de caso e atividades relacionando a teoria e prática, sendo que:

 • a avaliação presencial será sem consulta a qualquer tipo de material didático;

 • a avaliação presencial deve ser feita considerando que o estudante tem 4h para 
sua realização. 

Quantidade de APs e ADs
As certificações estruturantes de cada curso são compostas por três unidades de 
aprendizagem. A cada ciclo formativo, apenas 1 (uma) dessas unidades de aprendizagem terá 
avaliação presencial; as demais terão apenas avaliações a distância.

O número de ADs previstas em uma unidade de aprendizagem varia 
dependendo da carga horária e da presença da AP.

Considerando que a UA terá AP, as quantidades podem ser as 
seguintes: 
C/H AP AD
30h 1 1
45h 1 2
60h 1 2

Considerando que a UA não terá AP, as quantidades podem ser as 
seguintes:

C/H AP AD
30h 0 2
45h 0 2
60h 0 3

Ciclo formativo é o 
período (geralmente de 
quatro meses) durante 
o qual são ofertadas 
as unidades de 
aprendizagem de uma 
certificação.
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Por exemplo, a certificação “Previdência social, processo e acidente do trabalho”, do curso de 
Direito Previdenciário, é composta das seguintes certificações:

Certificação Unidades de aprendizagem C/H

Previdência social, 
processo e acidente do 
trabalho

Acidentes do Trabalho 30

Processo Previdenciário 45

Ética, Direitos Humanos e Direitos da Cidadania 30

Suponhamos que, em um determinado ciclo formativo (no próximo, que você irá cursar, 
por exemplo), apenas a unidade de aprendizagem “Acidentes do Trabalho” tenha avaliação 
presencial. Nesse caso, as quantidades seriam as seguintes:

Certificação Unidades de aprendizagem C/H AP AD

Previdência social, 
processo e acidente do 
trabalho

Acidentes do Trabalho 30 1 1

Processo Previdenciário 45 0 2

Ética, Direitos Humanos e Direitos da Cidadania 30 0 2

Cálculo da média final
No caso das UAs que preveem AP, o cálculo da média final para cada unidade de 
aprendizagem é efetuado considerando o peso de 44% para as avaliações a distância e de 
55% para a avaliação presencial, ou seja:

(0,45 x Média das ADs) + (0,55 x Nota da AP) = Média final

No caso das UAs que não preveem AP, o cálculo da média final para cada unidade de 
aprendizagem é efetuado considerando a média das ADs, de acordo com o peso atribuído 
pelo professor a cada uma delas. Por exemplo, se a UA tiver 2 (duas) ADs e o professor 
atribuir peso igual às duas, a média final será uma média aritmética dessas duas ADs:

(0,5 x AD1) + (0,5 x AD2) = Média final

Atendendo ao que preceitua a legislação sobre a avaliação em cursos de pós- graduação, 
o aproveitamento do aluno em cada unidade de aprendizagem 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

Para obter aprovação em cada unidade de aprendizagem, você deve obter, no mínimo, 
conceito “C” e 100% de frequência nas avaliações presenciais.
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É considerado aprovado no curso e com direito a recebimento do certificado, o aluno que 
satisfizer, concomitantemente, as seguintes condições:

 • aprovação em todas as unidades de aprendizagem completadas no prazo 
previsto no cronograma do curso;

 • aprovação do Trabalho de Conclusão de Curso. 

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.

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);
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c. criatividade, ideias inovadoras, capacidade de argumentação, pertinência e/ou 
relação com os conteúdos programáticos das unidades de aprendizagem 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;

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

f. 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. 

Aproveitamento de unidades de aprendizagem
Os alunos poderão convalidar unidades de aprendizagem cursadas em outras instituições 
ou na própria Unisul, desde que realizadas em cursos de mesmo nível. O aproveitamento 
de estudos em unidades de aprendizagem realizadas em cursos de outras instituições 
deverá respeitar o limite de oito créditos. Para o aproveitamento de estudos em unidades de 
aprendizagem 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.

Diploma
Para obter o diploma, é necessário concluir, com aprovação, todos os créditos nas unidades 
de aprendizagem das respectivas certificações e ter aprovado o seu Trabalho de Conclusão de 
Curso. Dessa forma, você receberá o diploma de especialista na área do seu curso.
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Contato com a UnisulVirtual

SAIAC – Serviço de Atenção Integral ao Acadêmico

Atendimento On-Line:
Portal MinhaUNISUL (http://minha.unisul.br): Atendimento On Line > Informação/ Reclamação 
> Solicitar Caso de Informação ou Encaminhar Caso de Reclamação.

Presencialmente: 
SAIAC UnisulVirtual – Av. dos Lagos, 41, 1º andar – Bairro Cidade Universitária Pedra Branca – 
Palhoça/SC.

Atendimento SAIAC: De segunda a sexta-feira das 8h às 21h.

Telefone (para contato com a Central de Relacionamento da Unisul):
0800 970 7000

(48) 3279 1000 (para ligações de telefone celular)

Horário de atendimento da Central de Relacionamento: De segunda a sexta-feira das 8h às 
20h e aos sábados das 8h às 12h 

Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Direito
Danielle Maria Espezim dos Santos

E-mail: danielle.santos@unisul.br






	Apresentação
	Organização do curso
	Credenciamento da UNISUL pelo MEC
	Curso de Especialização em Direito Ambiental
	Curso de Especialização em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho
	Curso de Especialização em Direito Previdenciário
	Avaliação da aprendizagem
	Trabalho de conclusão de curso
	Aproveitamento de unidades de aprendizagem
	Diploma
	Contato com a UnisulVirtual


