
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO 
(lato sensu – presencial) 

 

Matriz Curricular do Curso de DIREITO E PROCESSO DO TRABALHO 

Disciplinas Carga Horária da 
disciplina 

Temas de Filosofia do Estado 
24 

Aspectos Constitucionais Gerais 
28 

Processo Civil Basilar: Processo de Conhecimento 
24 

Temas de Hermenêutica Jurídica 
28 

Aspectos Introdutórios do Direito do Trabalho 
28 

Direito Individual do Trabalho 
32 

Direito Coletivo do trabalho 
32 

Responsabilidade Civil e Trabalhista 32 

Prática de Processo do Trabalho  32 

Cálculo Trabalhista 28 

Metodologia Científica 
16 

Artigo Científico 
16 

Trabalho de Conclusão de Curso 
40 

TOTAL DA CARGA HORÁRIA 360 horas 

Objetivos do Curso 
Proporcionar o estudo e a pesquisa dos mais diversos conceitos e institutos de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho em seus aspectos 
controvertidos, filosóficos, jurídicos e práticos, de forma profunda e atualizada, incluindo os novos institutos trabalhistas, as mudanças mais 
recentes na legislação trabalhista, bem como a visão jurídica do processo de globalização nas relações de trabalho no Brasil. Qualificar para o 
exercício da advocacia especializada. Atualizar profissionais que lidam com a matéria direta ou indiretamente. 

Pré-requisito e Público-alvo 
Portadores de diploma do ensino superior, devidamente registrado. O Curso se destina a bacharéis em Direito e, em especial, a advogados, 
magistrados, membros do Ministério Público, delegados de polícia e demais operadores. Profissionais interessados em atuar na área jurídica 
especializada na parte do Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. 
 

Investimento: 
- Taxa de inscrição: R$125,00 (no ato da matrícula); 
- Valor total do curso:R$10.530,00 em 18 parcelas no valor de R$585,00; 
- Valor total do curso para EGRESSO UNICALDAS: R$8.604,00em 18 parcelas no valor de R$478,00; 
 

Informações Gerais: 
- Período de pré-matrícula: permanente; 
- Início das aulas: a cada turma fechada com 25 alunos; 
- Dias das aulas: previstas p/ segundas e quartas-feiras ou de acordo com a disponibilidade de turmas especiais; 
- Horário das aulas para encontros agendados entre segunda a sexta-feira:das 18:45h  às 22:45h; 
- Aulas de 15 em 15 dias;      - Consulte os valores para pagamento total do curso à vista; 
- Salas de aulas adaptadas e especiais para uso exclusivo dos cursos de pós-graduação (Bloco H); 
- Sala da Coordenação Geral dos Cursos de Pós-graduação instalada no bloco B; 
- Atendimento Coordenação de Curso: Segundas, Quintas e Sextas-feiras das 18:30h às 20:30h (Sala Bloco B); 
- Calendário Acadêmico Anual e Matriz Curricular por módulo; - Duração mínima de 18 meses; 
- Certificado de conclusão reconhecido. 

 

Matrículas Abertas! - Acesse: www.unicaldas.edu.br 


