
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO TRIBUTÁRIO 

(ou de Extensão Universitária, conforme sua opção) 

 

QUALIDADE E MELHOR PREÇO É AQUI, NA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO 

BERNARDO DO CAMPO 

 

Desconto para ex-alunos 

Prestigie seu diploma! 

 

Blocos/Módulos CH Coordenação  
de módulo 

Titulação 

1. Tributação e Desenvolvimento 
Socioeconômico 

100 h 
120 h/a 

 

Valéria Furlan 
Doutora em 

Direito do Estado 
(PUC/SP) 

 

2. Tributação na Era Digital 
100 h 

120 h/a 

 

Valéria Furlan 
Doutora em 

Direito do Estado 
(PUC/SP) 

 

3. Tributação e Cidadania Ética 
100 h 

120 h/a 

 

Valéria Furlan 
Doutora em 
Direito do Estado 
(PUC/SP) 

4. Metodologia do Ensino e 
da Pesquisa em Direito 

60 h 
72 h/a 

Carlos Eduardo 
Batalha da Silva 

e Costa 

Doutor em 
Filosofia (USP) 

4.1. Metodologia do 

Ensino Jurídico 
32 h/a Marcelo Koch Vaz 

Doutor em 
Filosofia (USP) 

4.2. Metodologia da 

Pesquisa Jurídica 
40 h/a 

Carlos Eduardo 

Batalha da Silva 

e Costa 

Doutor em 

Filosofia (USP) 

TOTAL 
360 h 
432 h/a 

  

 

 

O Curso de Especialização em Direito Tributário, que está com suas 

inscrições abertas, traz estrutura modular, metodologia eficaz e conteúdo inovador. 

A estrutura modular lhe permite ingressar em qualquer dos três módulos 

para iniciar uma nova turma, pois os módulos são independentes e com um 

conteúdo bem definido. Se quiser ingressar na Décima Turma, por exemplo, você 

cursará no primeiro semestre de 2020 o Módulo I e, na sequência, os demais 

módulos. Se preferir a Décima Primeira Turma, basta ingressar no Módulo seguinte, 

e assim sucessivamente. 

Se concluir todos os módulos terá direito ao Título de Especialista em Direito 

Tributário; terá direito, doutra parte, ao certificado de Conclusão de Curso de 

Extensão se optar por cursar apenas um dos módulos. 

Em seu conteúdo, o Curso de Especialização abordará, a partir de uma visão 



fenomênica e multidisciplinar, três linhas de estudo, respectivamente. 

 
O Módulo 1 – tributação e desenvolvimento socioeconômico – levará em 

consideração que a Região do ABC dispõe de inigualáveis recursos hídricos a 

serem bem aproveitados e um predominante setor de construção civil em 

crescente desenvolvimento, mas que ainda apresenta, nas regiões mais 

valorizadas da cidade, áreas invadidas, imóveis ociosos e habitações sem 

qualquer tratamento de esgoto e medidas sanitárias. 

O Módulo 2 – tributação na era digital – considerará que a Região do ABC 

Paulista é um tradicional polo industrial em plena retomada de crescimento com 

os novos recursos tecnológicos. 

Por fim, o Módulo 3 – tributação e cidadania-ética – levará em conta que há 

uma crescente demanda por profissionais com mente inovadora e senso coletivo 

para uma atuação ética, transparente e cada vez mais efetiva na prevenção e 

solução de conflitos. 

 
Com uma metodologia bastante eficaz, o curso lhe traz um programa de direito 

tributário bem definido, com o objetivo de promover uma visão bem integrada 

desses fenômenos e, deste modo, lhe oferecer meios para enfrentar os desafios 

presentes e futuros. 

 

LEMBRE-SE: 

QUALIDADE E MELHOR PREÇO É AQUI, 

NA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 

Desconto para ex-alunos 

Prestigie seu diploma! 
 


