
 



 

 

 

1. DADOS PRINCIPAIS 

Denominação do Curso:  

Especialização em Direito e Relações do Trabalho. 

 
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: 

Profª. Eliana Borges Cardoso 

Mestre em Direito – Universidade de São Paulo 

Professora Titular de Direito Individual do Trabalho da Faculdade de Direito de SBC 

http://www.direitosbc.br/


 

 

 

2. PROJETO PEDAGÓGICO 

 
       Justificativa do Curso: 
  

A proposta do curso de pós-graduação em Direito e Relações do Trabalho da Faculdade de Di- 

reito de São Bernardo, Autarquia Municipal, insere-se em seus objetivos maiores de propiciar uma 

formação generalista aos seus alunos para que os mesmos possam habilitar-se às mais variadas 

carreiras jurídicas e atender às demandas da Região, assim como realizar cursos de pós-gradua 

ção e extensão universitária que apoiem a atividade acadêmica ou que integrem a Universidade 

com a Sociedade Civil (Projeto Pedagógico da Faculdade Direito de São Bernardo do Campo). 

 
A complexidade da sociedade contemporânea e a agilidade das mudanças no mundo do trabalho 

têm exigido esforços permanentes tanto na reflexão doutrinária do Direito do Trabalho, como nos 

aspectos sociológicos, políticos, econômicos e filosóficos que lhe sejam associados. As mudanças 

estruturais que operam no interior da sociedade contemporânea desde o final da década de 1980, 

seja pela introdução de novas tecnologias e novas formas de gestão, seja pela alteração na correla- 

ção de forças entre o conjunto dos agentes envolvidos no mundo do trabalho, produziram impactos 

no modo de ser das classessociais e substantivas alterações, muitas delas ainda em curso, com 

consequências no campo das relações de trabalho e seus reflexos no que tange à legislação e às 

práticas e processos jurídicos. Tal preocupação de ordem geral soma-se aos aspectos conjunturais 

marcados pelo curso atual das reformas Sindical e Trabalhista que apontam para importante mu- 

dança de paradigma que necessita ser compreendido reflexiva e criticamente, tanto em seus pres- 

supostos como em seus possíveis impactos sobre o mundo do Trabalho e do Direito. 

 
Neste sentido é de grande utilidade e importância o oferecimento de um programa de estudos que 

busque compreender a complexidade do tema de maneira integrada e multidisciplinar, contribuin- 

do, não apenas com a qualificação da ação do profissional do campo do Direito que dele participa, 

como por permitir o desenvolvimento dos estudos e reflexões dos professores que atuam na gra- 

duação, aprimorando sua qualificação, inclusive para a prática docente. 

 
 

       Objetivos do Curso: 
  

Oferecer um curso de pós-graduação que atualize e especialize profissionais do campo do Direito 

e de outras áreas e campos de saber envolvidas nas relações de trabalho sobre a complexidade 

contemporânea do mundo do trabalho em seus aspectos jurídicos e sociológicos, por meio de 

reflexões teóricas, doutrinárias, práticas e processuais. 

 
Contribuir para o estabelecimento de bases teóricas e metodológicas para a pesquisa de tópicos 

relacionados ao nosso tema central e aos subtemas a ele associados; seja no campo do saber 

doutrinário jurídico, das práticas e processos do Direito do Trabalho, como de temas da sociologia 

do trabalho com interface no campo jurídico. 

 
Propiciar o aprimoramento da prática acadêmica universitária, qualificando docentes que atuam 

na área do Direito ou campos a ele associados. 



 

 

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), aqui consideradas a totalidade das horas dos 4 blocos previstos no 

programa, blocos esses que não precisam necessariamente ser cursados na ordem como estão 

estipulados neste projeto. 

 
O aluno pode optar por cursar um ou alguns dos blocos temáticos ou somente um ou alguns dos 

seus módulos com suas cargas horárias previstas, valendo isoladamente como curso de extensão 

universitária aqueles blocos ou módulos que somarem no mínimo 30 horas aulas nos termos do 

Regulamento dos Cursos de Pós Graduação. No caso dos módulos com carga horária inferior a 30 

horas aula, deverão ser cursados e sua carga horária somada a outros da escolha do aluno para 

serem certificados como de extensão universitária. 

 
Frequência Mínima: 75% (setenta e cinco por cento) por bloco ou 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 de 360 (tre- 

zentas e sessenta) horas; 

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 (artigo). 

 
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 para cada 

bloco ou módulo. 

b) Poderá ser estabelecido também aproveitamento de 70% (setenta por cento) em processo 

global de avaliação, hipótese em que serão previamente definidos requisitos pelo coordenador do 

módulo 

 
Certificado a ser Obtido: 

a) O aluno faz jus ao certificado de Especialista em Direito e Relações do Trabalho após cursar 

as 360 horas previstas para a integralidade do curso e ser aprovado no trabalho monográfico de 

conclusão; 

b) O aluno faz jus ao certificado de “Extensão Universitária em...” para cada bloco ou módulo por 

ele cursado. 

 
Horário das Aulas: Das 19h às 22h30 

Jornada: Segundas e quartas-feiras 

Número de Vagas: 80 (oitenta) 

 
Destinatários: Bacharéis em Direito e áreas correlatas, tais como administração, recursos huma- 

nos, gestão de pessoas etc., que atuem ou tenham interesse em atuar ou ampliar seus conheci- 

mentos acerca das questões jurídicas voltadas à área de Direito do Trabalho. 



 

 

 

Exigências para matrícula para alunos de especialização: cópia de cédula de identidade, da 

inscrição no CPF/MF e do diploma ou documento que comprove a conclusão de curso de gradua- 

ção. Para alunos da extensão universitária, comprovante de matrícula em curso superior. 

 
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 

 

 



 

 

 


