
 

Direito Previdenciário 



 

 

1. DADOS PRINCIPAIS 

Denominação do Curso:  

Especialização em Direito Previdenciário 

 
Instituição Promovente: Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo (Autarquia 

Municipal criada pela Lei Municipal nº 1246 de 05.10.1964) 

 
Diretor da Faculdade: Prof. Dr. Rodrigo Gago Vale Freitas Barbosa 

Vice-Diretor: Prof. Dr. Hélcio Madeira 

Coordenador de Pós-Graduação: Profª Drª Thais Novaes Cavalcanti 

 
Local de Funcionamento do Curso: Dependências da Faculdade de Direito de São Bernardo do 

Campo Rua Java, 425, Jardim do Mar – São Bernardo do Campo/SP CEP 09750-650 – Tel. (11) 

3927-0202 – site: www.direitosbc.br 

 
Coordenação do Curso: Prof.ª Ivani Contini Bramante 

Doutora em Direito das Relações Sociais pela PUC/SP  

Desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região e 

Professora Titular de Direito do Trabalho na Faculdade de Direito SBCampo 

 

http://www.direitosbc.br/


 

 

2. PROJETO PEDAGÓGICO 

 
Justificativa do Curso 
 
Objetiva-se com o Curso de Pós-Graduação em Direito Previdenciário permitir 

interpretação aprofundada do sistema jurídico, com suas repercussões 

interdisciplinares, de modo a possibilitar visão abrangente do aluno, com estudo 

das relações jurídicas e suas repercussões, de modo a propiciar visão global e 

aprofundada do profissional não apenas no conhecimento e aprofundamento dos 

conceitos, mas principalmente, na prevenção e solução dos conflitos decorrentes 

das inter-relações entre o contrato de trabalho e a previdência. 

 

Deve-se observar que as relações sociais, políticas e econômicas se modernizam 

de modo célere e tornam-se cada vez mais complexas e que tais fatos geram, 

inexoravelmente, alterações do mundo jurídico, o que obriga o profissional do 

direito a interpretar e analisar o ordenamento vigente de modo a permitir a 

prevenção e solução de conflitos de interesses. 

 

Por tais fundamentos, o presente curso se mostra único, por propiciar análise das 

interações de diversos ramos do direito social e suas repercussões internas e 

externas, com objetivo claro de fornecer ao aluno subsídios que permitam a 

analisar e dirimir com visão global, os tortuosos problemas que podem surgir em 

qualquer relação que afete o direito previdenciário e do trabalho.



 

 

 
         Objetivos do Curso: 
 

Inovar no sistema de ensino ao formar curso de Pós-Graduação lato sensu que dê aos alunos 

visão global e interdisciplinar, de modo a permitir domínio de conceitos e seu aprofundamento, 

sem descurar da necessidade prática do direito de prevenir e dirimir conflitos de interesses. 

 
 

3. INFORMAÇÕES GERAIS 

Carga Horária: A carga horária total para obtenção do certificado de especialista é de 360 horas 

(432 horas/aula de 50 min), no entanto, o aluno pode optar por cursar um ou alguns dos módulos 

temáticos, cada um com carga de 100 horas (120 horas/aula de 50 min), valendo isoladamente 

como curso de extensão universitária. 

 
Frequência Mínima: 75% (setenta e cinco por cento) por módulo. 

 
Regime de Aprovação: Farão jus ao certificado de especialista os alunos que, cumulativamente, 

cumprirem os seguintes requisitos: 

a) Frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária prevista; 

b) Aproveitamento de 70% (setenta por cento) em processo global de avaliação cujos requisitos 

serão definidos pelo coordenador do módulo; e 

c) Apresentação de trabalho de conclusão de curso (monografia). 

 
Para receber o certificado de extensão universitária, o aluno deverá ter: 

a) Frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária prevista; e 

b) Aproveitamento de 70% (setenta por cento) em processo global de avaliação cujos requisitos 

serão definidos pelo coordenador do módulo. 

 
Certificado a ser Obtido:  

O aluno faz jus ao certificado de Especialista em Direito Previdenciário após cursar às 360 

horas previstas para a integralidade do curso e ser aprovado no trabalho monográfico de 

conclusão; opcionalmente, cada bloco será certificado ao aluno como curso de extensão 

universitária. 

 
Horário das Aulas: das 19h às 22h30 

Jornada: Terças e quintas-feiras 

Número de Vagas: 80 (oitenta) 



 

 

Destinatários: Profissionais do Direito, Gestores Empresariais, Profissionais do setor de 

Recursos Humanos, Administradores, Contadores ou de outras áreas, com Curso Superior 

completo, que objetivem compreender de forma ampla e profunda a relação entre os ramos do 

direito social de modo a prevenir e solucionar conflitos de interesses decorrentes das relações 

jurídicas afetas a tais áreas. 

 
Em caso de excesso de candidatos: Será realizado processo seletivo por meio de prova escri- 

ta (objetiva), com respostas de múltipla escolha, contendo questões relativas ao curso. Havendo 

necessidade de desempate, serão adotados os seguintes critérios, pela ordem: 

a) Conclusão de curso de pós-graduação, relacionado à matéria do curso pretendido (com 

títulos de especialista, mestre ou doutor); 

b) Conclusão de curso de pós-graduação em outras áreas (com títulos de especialista, mestre 

ou doutor); 

c) Conclusão de curso superior em área distinta à de Direito; 

d) Critério de antiguidade do registro do diploma de bacharel em Direito; e 

e) O exame da idade civil dos candidatos (da maior à menor). 
 
 
 

 

4. MÓDULOS E RESPECTIVOS COORDENADORES 
 
 
 
 

Módulos Carga 
Horária 
 
Horára 

Coordenação de 
Módulo 

Titulação 

1. Direito da 
seguridade social. 
Princípios. Segurados. 
Dependentes.  

 
50h 
60h/a 

Ivani Contini Bramante 
 
Priscilla Milena Simonato 
de Migueli 

Doutora em Direito das Relações 
Sociais pela PUC/SP 
Mestre em Direito das Relações 
Sociais pela PUC/SP 

2. Custeio e Direito 
Empresarial 
Previdenciário. 

 

 

50h 
60h/a 

Gilberto Carlos Maistro 
Junior  
 
Miguel Horvath 

Junior 

Mestre em Direitos Difusos e 
Coletivos pela UNIMES 
Doutor em Direito das Relações 
Sociais pela PUC/SP 

3.Benefícios 
Previdenciários. 

 
 
 

50h 
60h/a 

Ivani Contini Bramante 
 
 
 
Priscilla Milena Simonato 
de Migueli 
 

Doutora em Direito das Relações 
Sociais pela PUC/SP 
 
Mestre em Direito das Relações 
Sociais pela PUC/SP 



 

4. Relações entre 
direito do trabalho e 
direito previdenciário. 
Compliance 

 
 

 
50h 
60h/a 

Davi Furtado 
Meirelles  

 
Marcelo José 
Ladeira Mauad 

Mestre em Direito das Relações 
Sociais pela PUC/SP 
Doutor em Direito das Relações 
Sociais pela PUC/SP 

5. Direito 
Processual 

 
100h 
120h/a 

Ivani Contini Bramante 
 
Erotilde Ribeiro dos 
Santos Minharro 
 

 
 

Doutora em Direito das Relações 
Sociais pela PUC/SP 
 
Doutora em Direito das Relações 
Sociais pela PUC/SP 

6. Metodologia do 
Ensino e da 
Pesquisa em 
Direito 

60 h 
72 h/a 

Carlos Eduardo Batalha da 
Silva e Costa 
 
 Marcelo Koch Vaz 

Doutor em Filosofia pela USP 
 
Doutor em Filosofia pela USP 

6.1. 
Metodologia do 
Ensino Jurídico 

32 h/a 
Carlos Eduardo Batalha da 
Silva e Costa 

Doutor em Filosofia pela USP 
 

6.2. Metodologia 
da Pesquisa 
Jurídica 

40 h/a 
Marcelo Koch Vaz Doutor em Filosofia pela USP 

 

TOTAL 
360 h 

432 h/a 
  

 



 

 


