PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU

DIREITO DO TRABALHO
E PROCESSO DO TRABALHO
Garanta a sua vaga e se destaque no mercado.

A FPL

Acreditamos na excelência,
no aprimoramento e no
desenvolvimento contínuo
da sociedade e das pessoas.

Trabalhamos para promover o desenvolvimento da sociedade e das
pessoas, formando profissionais competentes nas áreas do Direito, da
Administração, das Ciências Contábeis e da Educação.
Há mais de 50 anos, somos reconhecidos pela qualidade e excelência ao
produzir e difundir o conhecimento. Incentivamos a busca do saber e da
melhoria contínua em todos os momentos como melhor forma de
promoção do conhecimento.
Conexão entre teoria e prática, é assim que o nosso corpo docente atua e é
reconhecido pela competência e grande experiência no mercado. Com
atuação também em áreas de pesquisa e extensão - acadêmica e aplicada contribuímos e ampliamos nosso papel, comprometidos com as
transformações da educação e, consequentemente da sociedade.
Acreditamos na diversidade, na sinergia, na singularidade, na competência,
na interdependência e na união como filosofia de vida.

Formamos mais de

SOMOS A

MAIS RESPEITADA
FACULDADE
DO VETOR NORTE.

800 mestres

3.000 alunos pós-graduados
4.000 alunos graduados
400 alunos do ensino médio

APRESENTAÇÃO

PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO
DO TRABALHO E PROCESSO DO TRABALHO

As mudanças legislativas que estão em vigor, aliadas à reflexões sobre as
teorias do Direito do Trabalho e do Processo do Trabalho e as suas implicações
reais na melhoria do Estado Democrático de Direito no Brasil e nas relações
sociais, impactam diretamente as demandas do mercado e a atuação do
advogado trabalhista.
Neste cenário de mudança significativa, a Pós em Direito do Trabalho e
Processo do Trabalho busca capacitar e potencializar os operadores jurídicos
na área do Direito do Trabalhos sob um enfoque atual, crítico e interdisciplinar.

DIFERENCIAIS
• Cronograma de aulas que viabiliza • O trabalho final para a conclusão do
conciliação de estudo e trabalho.
curso pode ser feito na tradicional
monografia, ou pode ser feito através
de diferentes formatos, como a
• Conhecimento prático e conceitual.
publicação de artigo, estudo de casos,
• Corpo docente com alta capacitação projeto de lei, projeto e registro de
acadêmica, técnica e profissional. patente,
filme
documentário,
Um 'time de craques' e de referência exposição e seminário, elaboração de
à disposição do aluno participante.
material
didático,
projeto
de
intervenção em Entidade pública ou
• Ambiente que favorece a troca de privada, e outros.
ideias e o Networking.

APRESENTAÇÃO

PÓS-GRADUAÇÃOEM DIREITO
DO TRABALHO E PROCESSO DO TRABALHO

MATRIZ
CURRICULAR
1 - Direitos fundamentais e hermenêutica constitucional
2 - Pós-positivismo e direito constitucional do trabalho
3 - Direito individual do trabalho atual
4 - Terceirização trabalhista: permanente paradoxo do direito do trabalho
5 - Segurança e medicina do trabalho
6 - Direito penal do trabalho
7 - Direito coletivo do trabalho atual
8 - Novos métodos e técnicas de negociação coletiva laboral
9 - Direito internacional do trabalho
10 - Procedimentos e processo do trabalho atual
11 - O processo civil e sua interferência no processo do trabalho
12 - Fórmulas alternativas de solução dos conflitos no direito e no processo do trabalho
13 - inovações tecnológicas no direito e no processo do trabalho moderno
14 – Metodologia do trabalho científico.

PROCESSO SELETIVO
Análise documental.

APRESENTAÇÃO

PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO
DO TRABALHO E PROCESSO DO TRABALHO

A QUEM SE DESTINA
Bacharéis em Direito, Advogados, Magistrados, Membros do Ministério
Público do Trabalho e demais Servidores Públicos em sentido amplo
(Servidores Estatutários, Empregados Públicos, Servidores Temporários,
Particulares que atuam em colaboração com o poder público, Particulares por
delegação, Particulares que atuam por convocação, nomeação ou designação,
Agentes necessários ou gestores de negócios públicos, Agentes
Credenciados).

Características
Como
acontece?

Local
do curso:

Aulas quinzenais aos sábados:
Para cada disciplina acontecerão 2 encontros
presenciais:
.1º
Encontro
(sábado
de
8h
às
12h):
Desenvolvimento dos conteúdos por meio de aulas
expositivas dialogadas e proposição de atividades
de aplicação prática.
. 2º Encontro (sábado de 8h às 17h): Seminários em
torno dos resultados obtidos na aplicação prática e
ainda estudo de casos, , palestras com Profissionais
renomados, painéis institucionais etc.

Sede FPL, a 7 km do aeroporto internacional
Tancredo Neves
Av. Lincoln Diogo Viana, 830 •
Dr. Lund • Pedro Leopoldo, MG.

APRESENTAÇÃO

PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO
DO TRABALHO E PROCESSO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO

Regis André
Graduado em Direito pela PUC/Minas;
Mestre em Direito e Instituições Políticas pela FUMEC – Área de
Concentração em Direito Público – Direito Constitucional;
Doutor em Direito pela PUC/Minas – Área de Concentração em Direito
Público – Direito Internacional;
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ÁREA ACADEMICA
Coordenador do Curso de Direito da FPL Educacional;
Professor da Graduação (Direito Tributário e Prática Jurídica Cível e
Criminal) e Pós-Graduação (Processo Tributário Administrativo e Judicial)
do Curso de Direito da FPL Educacional;
DEMAIS ATIVIDADES PROFISSIONAIS
Advogado - Profissional Liberal, Sócio e Administrador do Escritório de
Advocacia AMANTEA & ANDRE SOCIEDADE DE ADVOGADOS – Registro na
OAB/MG sob o nº 5585;
Vice-Presidente da Comissão de Educação Jurídica da OAB/MG;
Membro Julgador do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/MG – 10ª
Turma;
Membro do Instituto dos Advogados de Minas Gerais;
Conselheiro do Conselho de Assuntos Tributários da Federação do
Comércio de Bens, Serviços e Turismos do Estado de Minas Gerais FECOMÉRCIO/MG.

APRESENTAÇÃO

PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO
DO TRABALHO E PROCESSO DO TRABALHO

INVESTIMENTO

Parcelado

25 x R$ 480,00
ou 18 x R$ 620,00
ou 10 x R$ 985,00

À vista
(com desconto)
R$ 9.120,00

Desconto para grupos
profissionais e convênios

Desconto ex-alunos FPL

Parcelado

Parcelado

25 x R$ 385,00
ou 18 x R$ 490,00
ou 10 x R$790,00

25 x R$ 360,00
ou 18 x R$ 460,00
ou 10 x R$ 740,00

À vista (com desconto)
R$ 7.300,00

À vista (com desconto)
R$ 6.840,00

FORMA DE PAGAMENTO
O pagamento da taxa de inscrição (R$150,00) será realizada pelo
Pagseguro e deduzido no primeiro pagamento mensal. As mensalidades
serão quitadas por meio do boleto bancário.

pos.fpl.edu.br
31 3686-1461
31 99581-1390

