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Apresentação 

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 curso está organizado?
  Quais são os objetivos do curso?
  Quais são as unidades de aprendizagem 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
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Organização Didático-Pedagógica 

A organização didático-pedagógica deste Curso fundamenta-se na concepção de educação permanente, 
compreendida como uma trajetória construída ao longo da vida, em que a formação sociotécnica e os valores 
culturais e éticos são igualmente importantes para a atuação profissional e social, e inscrevem os avanços 
da ciência e da tecnologia num contexto comprometido com a sustentabilidade da vida no planeta. O Curso 
tem abordagem interdisciplinar e compreendem a formação para o mundo do trabalho e a atualização de 
competências profissionais alicerçadas nas dimensões e socioculturais, científicas e tecnológicas.

Concepções teórico-metodológicas
O Curso visa a propor organizações curriculares que permitem a articulação das áreas de conhecimento e 
das disciplinas científicas. O Curso tem como prerrogativa a efetiva interação entre docentes e estudantes. 
Referindo-se a uma proposta pedagógica realizada por meio da EaD, é importante destacar que o curso 
utiliza-se de uma combinação de diferentes mídias, tecnologias e estratégias pedagógicas para possibilitar 
o melhor e mais amplo acesso aos conteúdos, às atividades de aprendizagem e aos agentes do sistema de 
acompanhamento ao estudante.

O Curso adota as concepções que embasam a organização didático-pedagógica da modalidade a distância 
da Unisul, pautada nos materiais didáticos, nos sistemas de comunicação, na ação docente e na avaliação 
da aprendizagem.

Para o desenvolvimento do perfil de egresso ensejado, o curso adota o trabalho acadêmico efetivo do 
discente, por meio de atividades formativas e ambientes de aprendizagem, com efetiva interação durante o 
processo educacional. Esse processo ocorre tanto pela organização dos materiais didáticos e pela realização 
de atividades formativas, quanto pela relação professor-estudante. A comunicação e a interação são vistas 
como fundamentais no processo educacional proposto, sendo realizadas entre estudante/conteúdo, estudante/
sistema tutorial, estudante/estudante, estudante/interface tecnológica, destacando que tais comunicações e 
interações não são realizadas isoladamente e podem combinar-se entre si dando origem à variadas formas. 

A interação entre os participantes do sistema pedagógico acontece em ambientes virtuais de aprendizagem 
desenvolvidos de forma a propiciar, por meio de ferramentas síncronas e assíncronas, a mediação 
pedagógica, comunicação entre professor e estudantes, mostrando-se eficiente na construção do 
conhecimento por meio da integração entre todos os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. 
Os cursos adotam o ambiente virtual de aprendizagem desenvolvido pela Unisul e denominado Espaço 
UnisulVirtual de Aprendizagem (EVA), que está organizado didaticamente, disponibilizando ao estudante 
o Plano de ensino da Unidade de Aprendizagem, uma proposta de Roteiros de estudos, cronograma 
para o desenvolvimento das atividades e recursos didáticos como objetos de aprendizagem, webaulas, 
webconferências, vídeos externos; textos obrigatórios e complementares; acervo bibliográfico; atividades 
individuais e colaborativas; ferramentas de comunicação síncronas e assíncronas, além de todo o suporte 
técnico e pedagógico para a realização dos estudos.

A concepção adotada no Curso compreende a avaliação como um momento de aprendizagem, cujo foco é 
o processo e a oportunidade de melhorias contínuas. Para tal, a avaliação envolve a definição de objetivos e 
estratégias, previstas nos planos de ensino das Unidades de Aprendizagem, que oportunizem ao estudante 
situações que mobilizem conhecimentos e saberes necessários para intervir e agir em segmentos de sua 
atuação como especialista na área de formação do curso, articulando, dessa forma, teoria e prática.
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Organização curricular
A organização curricular está alicerçada nas Diretrizes Acadêmicas da Unisul sintonizadas com as 
concepções do Projeto Pedagógico Institucional (PPI), com itinerários formativos estruturados a partir das 
áreas de conhecimento, das áreas de formação técnico-profissionais e também das características dos 
campos de saber e de atuação.

As competências formam os alicerces da estrutura curricular e que seus componentes básicos são formados 
por certificações, unidades de aprendizagem e atividades formativas. As certificações são planejadas para o 
desenvolvimento de competências em campos específicos de saber e de atuação e são organizadas em ciclos 
de formação e constituídas por unidades de aprendizagem, que formam a base para os planos de ensino.

O curso é constituído por certificações estruturantes, que equivalem a 360 horas/aula. Cada certificação 
apresenta um repertório de competências a serem desenvolvidas por meio das atividades formativas 
mobilizadas em cada Unidade de Aprendizagem (UA). As UAs estão apresentadas por meio da carga horária, 
ementa e serão desenvolvidas no plano de ensino.
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Curso de Especialização em Direito do Trabalho e 
Processo do Trabalho

O Curso de Graduação em Direito da Unisul, existente desde 1985, vem preparando profissionais com sólida 
formação nas ciências jurídicas, aptos à prestação e promoção da justiça e ao desenvolvimento da cidadania. 
Em atenção às vocações de pesquisa manifestadas a partir do curso de graduação, em 2007, a Unisul 
passou a oferecer cursos de especialização lato sensu nas áreas de Direito Processual Civil, Direito Público e 
Direitos Difusos e Coletivos. Nesse mesmo ano, em parceria com o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, a 
instituição assumiu o desafio de oferecer a primeira Graduação em Direito na modalidade a distância.

Com uma experiência acumulada tanto na educação jurídica lato sensu quanto na educação jurídica na 
modalidade a distância, a Unisul, com este presente projeto, pretende conciliar ambas as expertises a fim de 
oferecer cursos de Pós-Graduação em Direito a Distância.

Ao passo que universidade inovou na oferta da Graduação em Direito a distância, esta oferta gerou muitas 
expectativas na comunidade acadêmica. Parte dessas expectativas foi atendida à medida que os egressos 
obtiveram sucesso no mercado de trabalho, haja vista o grande índice de aprovação no exame da ordem, por 
exemplo. Entretanto, tais expectativas também incluem uma perspectiva de continuidade formativa. Por isso, 
é natural que a Pós-Graduação em Direito a distância fosse vista como o próximo passo. Assim, este projeto 
pretende dar conta da qualidade e do aprofundamento que se espera de uma universidade.

Especificamente, este curso surge da ideia de inserir a UnisulVirtual no campo acadêmico do Direito do 
Trabalho, tanto no ângulo material, quanto processual - uma área de estudos sempre atual, mas sobretudo 
num momento em que pressões econômicas vindas de diferentes setores da sociedade geram novos 
problemas jurídicos e agravam antigos problemas relacionados às relações trabalhistas.

Titulação
Especialista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho

Perfil do formado
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.
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Objetivos geral e específicos 

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
  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.

  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.

Duração do curso
O curso tem duração média de 12 a 14 meses. O estudante pode concluir o curso em até 36 meses.

Carga-horária
360 horas

Estrutura curricular

Certificações estruturantes
a. Procedimentos especiais, execução e acidentes do trabalho (105h)

Unidades de aprendizagem
Ética, Direitos Humanos e Direitos da Cidadania (30h)
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.
Acidentes do Trabalho (30h)
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 (45h)
Ementa: Fase e processo de execução. Procedimentos especiais aplicáveis no processo do trabalho.

b. Trabalho e processo judicial (105h)
Unidades de aprendizagem

Teoria Geral do Direito do Trabalho (30h)
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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Ações Trabalhistas (45h)
Ementa: Dissídios individuais. Petição inicial. Resposta do réu. Audiência. Substituição e 
representação processuais. Rasos e nulidades. Provas e ônus da prova. Razões finais. Sentença.
Recurso Trabalhista (30h)
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.

c. Trabalho e direito material (120h)
Unidades de aprendizagem

Teoria Geral do Direito do Trabalho (45h)
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.
Direito Individual do Trabalho (45h)
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 (30h)
Ementa: Organização sindical. Princípios do Direito Coletivo do Trabalho. Negociações 
coletivas. Formas de composição de conflitos coletivos de trabalho. Greve e Lockout. 
Dissídio coletivo.

d. Metodologia Científica e Pesquisa (30h)
Unidade de aprendizagem

Metodologia Científica e Pesquisa
Ementa: Ciência e pesquisa. Planejamento de pesquisa científica. Tipos, métodos e técnicas 
de pesquisa científica. Coleta e análise dos dados. Projeto de pesquisa.

Ciclo de formação
A seguir, são apresentadas as certificações com suas respectivas Unidades de Aprendizagem.

CERTIFICAÇÃO NOME DA CERTIFICAÇÃO C/H 
CERT

DESCRIÇÃO DA UNIDADE DE 
APRENDIZAGEM

C/H  
DA UA

Estruturante Trabalho e processo judicial 105 Ações Trabalhistas 45

Recurso Trabalhista 30
Teoria Geral do Direito Processual do Trabalho 30

Estruturante Procedimentos especiais, execução 
e acidentes do trabalho

105 Acidentes de Trabalho 30

Execução Trabalhista e Procedimentos Especiais 45
Ética, Direitos Humanos e Direitos da Cidadania 30

Estruturante Trabalho e direito material 120 Direito Coletivo do Trabalho 30
Direito Individual do Trabalho 45
Teoria Geral do Direito do Trabalho 45

Estruturante Metodologia Científica e Pesquisa 30 Metodologia Científica e Pesquisa 30
Carga Horária Total 360 360
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Avaliação

As avaliações são realizadas mediante instrumentos diversificados, podendo ser de forma presencial e por meio 
de atividades de avaliação a distância. A avaliação estudante é realizada progressivamente, por unidade de 
aprendizagem e/ou certificação, objetivando garantir a dimensão qualitativa do processo de ensino-aprendizagem.

O aproveitamento será verificado por meio do desempenho progressivo do estudante frente às competências 
da certificação na qual a unidade de aprendizagem está inserida e aos objetivos propostos no Plano de 
Ensino da Unidade de Aprendizagem.

Os Cursos observarão os seguintes procedimentos para avaliação do aproveitamento escolar:

a. O professor entenderá o estudante como sujeito do conhecimento.

b. O professor explicitará os critérios e os instrumentos de avaliação no Plano de Ensino das 
Unidade de Aprendizagem, disponível no Espaço UnisulVirtual de Aprendizagem.

c. A(s) nota(s) da(s) Avaliação(ões) a Distância (AD) serão disponibilizadas no Espaço UnisulVirtual 
de Aprendizagem, no ato de sua correção e posteriormente lançadas no Sistema Acadêmico.

d. Quando previstas atividades de Avaliação Presencial (AP), após a correção da atividade as 
notas da AD e da AP devem ser disponibilizadas no Sistema Acadêmico.

Sistema de avaliação
A avaliação na unidade de aprendizagem será verificada considerando os objetivos propostos no seu plano 
de ensino e compreenderá as atividades de avaliação mencionadas nesse Manual. 

Atenção para a fórmula de cálculo da média de aprovação indicada no plano de ensino de cada Unidade 
de Aprendizagem.

Média para aprovação
Será considerado aprovado o acadêmico que obtiver aproveitamento igual ou superior a sete (7,0) numa 
escala de zero a dez (0 a 10), resultante do processo avaliativo desenvolvido durante a unidade de 
aprendizagem e/ou certificação. No plano de ensino constará a forma de aprovação ao estudante que não 
obtiver, na avaliação da unidade de aprendizagem, nota igual ou superior a sete (7.0).

Aproveitamento de Unidades de Aprendizagem
Os estudantes poderão convalidar Unidades de Aprendizagem cursadas em outras instituições ou na própria 
UNISUL, desde que realizadas em cursos de mesmo nível e respeitado o limite de oito créditos (120 horas). 
Em ambos os casos é preciso obedecer aos seguintes critérios para ser efetuada a equivalência: 

  a unidade de aprendizagem/disciplina a ser aproveitada deverá ter, no mínimo, 75% (setenta e 
cinco por cento) de equivalência do conteúdo;

  a unidade de aprendizagem/disciplina a ser aproveitada deverá ter 100% de carga horária 
correspondente.

A coordenação do curso fará a análise das equivalências e emitirá parecer sobre as disciplinas passíveis de 
serem validadas.
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Certificação

Para obter a certificação 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 certificado 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 – Avenida Pedra Branca, 25 – Bairro Cidade Universitária Pedra Branca – Palhoça/SC. 
CEP: 88137-900.
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 (quando houver aplicação de avaliações presenciais).

Assistência Educacional
E-mail: suporte.ead@unisul.br

Correio Postal
UnisulVirtual ‑ Educação Superior a Distância
Avenida Pedra Branca, 25 | Cidade Universitária Pedra Branca, Palhoça - Santa Catarina | CEP 88137-900. 

Coordenação do Curso
Patrícia Santos e Costa
E-mail: patricia.santos@unisul.br@unisul.br

https://minha.unisul.br/psp/pa89prd/?cmd=login&languageCd=POR&
mailto:?subject=
mailto:patricia.santos%40unisul.br%40unisul.br?subject=
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