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Ementa:
O curso de pós graduação em Direito Empresarial e Trabalho visa

o estudo

direcionado aos temas de vanguarda em discussão nas cortes e tribunais do país,
bem como, em âmbito internacional. O conteúdo foi programado de forma a
possibilitar que o estudante tenha acesso a conceitos teóricos e práticos, bem como,
fomente a partir destes conteúdos a discussão crítica e o desenvolvimento lógico
jurídico para a prática empresarial e trabalhista. O curso é completo, pois abarca
disciplinas de todas as áreas dentro do direito material e processual empresarial e
trabalhista, bem como, conta com um corpo docente de elevada capacidade e
experiência no magistério, bem como em outras atuações dentro do mercado
jurídico.
Calendário: a definir com a instituição

Horas de atividades: 16 horas presenciais e 8 horas de TDE.

TDE PREVISÃO LEGAL:
Resolução 03/2007
Art. 2º Cabe às Instituições de Educação Superior, respeitado o mínimo dos
duzentos dias letivos de trabalho acadêmico efetivo, a definição da duração da
atividade acadêmica ou do trabalho discente efetivo que compreenderá:
I – preleções e aulas expositivas;
II – atividades práticas supervisionadas, tais como laboratórios, atividades em
biblioteca,
Iniciação científica, trabalhos individuais e em grupo, práticas de ensino e outras
atividades no caso das licenciaturas.
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Nome do Curso: Direito Empresarial e Trabalhista
Grupo Acadêmico: Curso de Direito
PR - CURITIBA
Duração em horas: 376 horas/aula de 45 min. Número de vagas previstas: 60
Modalidade de Trabalho de Conclusão de Curso: Artigo Científico
Característica: Aberto Funcionamento: Quinzenal
Modalidade: Presencial – 12 MESES
Coordenadora:
Email:
Telefone:
Priscila Aline Cardoso priscila.cardoso@fatecpr.edu.br
9692-5157
Público: Bacharéis em Direito, Advogados, Magistrados, membros do Ministério
Público Estadual e Federal, Membros das Delegacias do Trabalho, Procuradores
do Município, Estado e União, Funcionários Públicos da Justiça do Trabalho,
Justiça Estadual (Fazendas Públicas, Tribunal de Justiça e Tribunal de Contas) e
do Ministério Público do Trabalho. Empresários. Administradores. Economistas.
Contadores. Professores Universitários.
Proposta do curso: O curso de pós graduação em Direito Empresarial e
Trabalho visa o estudo direcionado aos temas de vanguarda em discussão nas
cortes e tribunais do país, bem como, em âmbito internacional. O conteúdo foi
programado de forma a possibilitar que o estudante tenha acesso a conceitos
teóricos e práticos, bem como, fomente a partir destes conteúdos a discussão
crítica e o desenvolvimento lógico jurídico para a prática empresarial e
trabalhista. O curso é completo, pois abarca disciplinas de todas as áreas dentro
do direito material e processual empresarial e trabalhista, bem como, conta com
um corpo docente de elevada capacidade e experiência no magistério, bem como
em outras atuações dentro do mercado jurídico.
Justificativa: Abordagem de todos os aspectos de vanguarda na atual legislação
empresarial e trabalhista brasileira e internacional, com disciplinas completas e
abrangentes.
Objetivos: Possibilitar ao estudante o acesso a informação e conhecimento
aprofundado nas mais diversas áreas empresarial e trabalhista, com ênfase nos
temas mais polêmicos e de vanguarda, por meio de professores altamente
habilitados, em razão da experiência vasta no magistério, bem como, em
variadas áreas do Direito.
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O aluno participante que preencher satisfatoriamente os quesitos frequência e
aproveitamento terá direito a certificado, emitido pela FATECPR.
Ao final de cada módulo temos um Trabalho Avaliativo Discente para verificar
o desenvolvimento dos alunos e computando 10h de trabalho acadêmico por módulo
com acompanhamento dos professores do módulo.
A chamada é realizada ao inicio da aula, exige-se 75% de presença segundo
o MEC.
Corpo Docente de professores, mestres, especialistas e doutores da área
com experiência no mercado.
Coordenação do Curso é realizada pela Professora, Especialista e Pedagoga
Priscila Aline Cardoso e MS. Amanda Becker, apoio geral Dr. Bernardo Brylyski e Dr.
Patrícia Regina Piasecki que realizam o acompanhamento dos professores na
elaboração de suas aulas, pesquisas e montagem de curso.
A FATEC OFERECE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO, GRADUAÇÃO E
EXTENSÃO COM NOTA 4 NO MEC.
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CRONOGRAMA:

Disciplina
1. Falência e Recuperação Judicial-

Horas

16h presenciais+8h TDE Paulo Vinícius Prestía Custódio -

Prática
2. Direito Administrativo e Políticas

Nome do Professor
(2x)

16h presenciais+8h TDE

Priscila Aline Cardoso (2x)

16h presenciais+8h TDE

Priscila Cardoso ( 2x)

16h presenciais+TDE 8h

Irineu Letenski 2x

16h presenciais+8h TDE

Kátia Eliane (2x)

24h presenciais+8h TDE

Lucia de Lara (3x)

16h presenciais+8h TDE

Norberto Bonamin Junior (2x)

8. Recursos no Processo do Trabalho 16h presenciais+8h TDE

Marco Aurélio Guimarães (2x)

Públicas
3. Contratos de Licitação e demais
contratos públicos
4. Teoria do Estado e o Direito
Empresarial
5. Cálculos trabalhistas Prática
6. Delitos Econômicos: abordagem
material e processual (ordem
tributária, financeira, econômica,
relações de consumo e
previdenciária)
7. Direito Penal e Processual Penal
Ambiental (implicações pessoa
jurídica)

9. Recurso no Processo Empresarial

24h presenciais+8h TDE

Eduardo Stremel (3x)

10. Prática de Preposto, Conciliação,

36h presenciais+8h TDE

Amanda Beckers (2x)

16h presenciais+8h TDE

Patrícia R. Piasecki Custódio

Mediação e arbitragem
11. Dano moral nas relações
empresarias e de trabalho
12. Prática Trabalhista e

(2x)
16h presenciais+8h TDE

Amanda Beckers (2x)

16h presenciais+8h TDE

Paulo Vinícius Prestía Custódio

Empresarial
13. Falência e Recuperação Judicial

(2x)
14. Metodolgia de Pesquisa I e II
Total:

24h presenciais+16h TDE
376 horas de Curso
Sendo

*Quadro acadêmico docentes pode ocorrer alteração.
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Carolina Rodrigo Pinto( 3x)

