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 1. INTRODUÇÃO
 
 O presente documento compõe um projeto institucional, que é parte de um sistema de educação 
integrado à sociedade.

 Nesse sentido, este Projeto Pedagógico define perfis profissionais, objetivos, conteúdos, metodologia, 
recursos didáticos, avaliação, enfim, coordena os esforços em direção a objetivos e compromissos para os cursos 
de pós-graduação da Escola Paulista de Direito.

 2.  PERFIL INSTITUCIONAL
 
 2.1 HISTÓRICO

 A Faculdade Escola Paulista de Direito, desde seu projeto original, tem como escopo oferecer um ensino 
superior em Direito diferenciado e interdisciplinar, abrangendo uma formação de conhecimentos que propicie 
a formação de novos profissionais com senso crítico, espírito científico e consciência social do Direito como 
importante instrumento de transformação. 

 A Faculdade Escola Paulista de Direito, constituída em 2004, com limite de atuação, sede e foro no Município 
de São Paulo, Estado de São Paulo é um estabelecimento particular de ensino superior mantido pela Instituição 
Escola Paulista de Ensino Superior – IEPES, entidade jurídica de direito privado, de natureza educacional, cultural 
e social. Em sua história, a Instituição vem desenvolvendo projetos pedagógicos e institucionais voltados para 
os interesses e necessidades da comunidade local e regional. Sua missão educacional é a de formar profissionais 
juristas aptos a servir à comunidade, guiados pelos princípios éticos e democráticos que orientam os parâmetros 
pedagógicos e cultural da Instituição. 

 Levando em consideração uma linha político-pedagógica que entende a educação como atividade 
ético-social, conduzida pela obrigação de formar cidadãos profissionalmente capacitados para atuar de forma 
contextualizada e eticamente comprometida com os valores sociais da liberdade, da igualdade e da dignidade, 
a Faculdade Escola Paulista de Direito tem como primazia a consolidação de um plano estratégico proposto 
para oferecer um ensino superior de qualidade, promovendo para a região paulistana um importante centro de 
conhecimento capaz de levar, de modo eficaz, o alcance de excelência do desenvolvimento socioeconômico e 
político do Estado de São Paulo, propiciando sempre o bem-estar e a inclusão de toda a sociedade, em equilíbrio 
com os objetivos constituídos no meio institucional. 

 Projetada inicialmente no formato de uma Instituição de Pós-Graduação em Direito, em treze anos de 
funcionamento nos moldes mencionados, a Faculdade Escola Paulista de Direito tornou-se referência nacional e 
internacional na formação de pós-graduandos. 

 Na Pós-Graduação Stricto Sensu, a Instituição oferece o Curso de Mestrado Acadêmico em Direito, no 
seguinte formato: Área de Concentração em “Soluções alternativas de controvérsias empresariais”; Linhas de 
Pesquisa em 1) Princípios e Mecanismos do Sistema Nacional de Soluções extrajudiciais de controvérsias e 2) 
Sistemas Internacionais de soluções extrajudiciais de controvérsias. 
 Posteriormente, despertada pelo padrão de referência alcançado pela Instituição em seu formato de Pós-
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Graduação, a ampla demanda do público externo para a configuração de um programa de Graduação, tornou 
imprescindível que a Faculdade Escola Paulista de Direito, em sua gestão, tomasse a iniciativa por implementar 
o novo formato e, no ano de 2013, oficializasse a integração do programa de Graduação em Direito aos serviços 
disponibilizados pela Instituição. 

 Com a aprovação do programa realizada no ano anterior, como projeto pedagógico inicial do curso de 
Graduação em Direito, a Instituição gravitou seus objetivos em torno do intuito de formar profissionais capacitados 
para atuar nas diversas áreas jurídicas, tendo, porém, como objetivo central o de propiciar ao aluno o entrosamento 
com experiências de leitura, debate e pesquisa que, reunidas, concentram as habilidades e competências necessárias 
para uma atuação jurídica norteada pelo desenvolvimento contínuo de um senso de responsabilidade, da ética e 
da excelência no que sempre esteve proposta a realizar.
 
 2.2 MISSÃO

 A proposta educacional da EPD é formar pessoas comprometidas em identificar e resolver os problemas 
que as cercam e gerar valores para sociedade, enquanto tornam-se protagonistas de seus aprendizados através 
da plena participação em sala de aula.

 Nosso corpo docente é constantemente avaliado a fim de garantir a transmissão efetiva do seu 
conhecimento e proporcionar o ambiente propício ao despertar do interesse do estudante pelo saber, através 
de reflexões e aprofundamentos teóricos e práticos, nas diversas áreas do conhecimento jurídico.

 A EPD tem por missão produzir e difundir conhecimentos, transformando-os em valores, através da 
pesquisa, da cultura e das ciências jurídicas, visando à formação humanística de seus alunos. Como centro de 
excelência em estudos pós-graduados em Direito e áreas correlatas, a EPD segue três conceitos fundamentais:

 1. Aliança estratégica entre teoria e prática;
 2. Dinamismo didático de um corpo docente de primeiro nível;
 3. Linhas de pesquisa marcadas pela qualidade e pela modernidade.

 Com esta filosofia de trabalho, a EPD tem formado profissionais que se tornam referências no segmento 
jurídico e áreas afins.

 3. APRESENTAÇÃO DO CURSO

 A ESCOLA PAULISTA DE DIREITO – EPD, com seu tradicional conceito em desenvolvimento da pesquisa 
e do ensino jurídico, tem a satisfação de apresentar o Curso de Pós-Graduação “Lato Sensu” em GESTÃO DE 
PESSOAS COM ÊNFASE EM DIREITO DO TRABALHO, DIREITO PREVIDENCIÁRIO E COMPLIANCE TRABALHISTA, 
reconhecendo a importância do estudo de questões teóricas e práticas tratadas no âmbito do Departamento 
de Pessoal, dos Recursos Humanos, dos Sindicatos, da Fiscalização do Trabalho, da Justiça do Trabalho, do Direito 
Previdenciário, nos âmbitos administrativo e judicial, e, ainda, da conformidade exigível das empresas em seus 
relacionamentos com entes públicos e privados.

 Diariamente os profissionais que atuam com a Gestão de Pessoas se veem diante de diversos casos e 
questionamentos envolvendo o Direito do Trabalho e outros problemas e matérias que lhe são correlatos, tais 



como a aplicação do Direito Previdenciário, o uso das Normas Regulamentadoras (NR), o modo de aplicação das 
Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego, a atuação dos Auditores Fiscais do Trabalho e dos Procuradores 
do Trabalho, a participação em negociações coletivas e o relacionamento com órgãos públicos em geral, dentre 
tantos outros assuntos que lhes são afetos. 

 Ao lado de tudo isso, ainda é comum que esses profissionais ajudem Advogados na formação dos 
documentos que deverão acompanhar a contestação de uma empresa e até mesmo atuem como prepostos em 
diversas audiências e reuniões, o que exige deles um grande conhecimento do Direito.

 Esse conjunto de fatores revela que o Gestor de Pessoal da atualidade deve ser um profissional que 
conheça profundamente a rotina de seu departamento e também se apresente como um especialista do Direito 
do Trabalho, do Direito Previdenciário e de Compliance, mantendo-se atualizado sobre as mais recentes alterações 
legislativas e sabendo aplicá-las na prática, por meio do uso das teorias mais modernas existentes nessas áreas. A 
isso é que se propõe o Curso de Pós-Graduação “Lato Sensu” em GESTÃO DE PESSOAS COM ÊNFASE EM DIREITO 
DO TRABALHO, DIREITO PREVIDENCIÁRIO E COMPLIANCE TRABALHISTA.

 O curso é estruturado em dois módulos, com duração total de 1 ano, sendo eles: (1) Gestão de Pessoas, 
Rotinas de Admissão, Documentação e Fiscalização do Trabalho, Contrato de Trabalho e Meio Ambiente de 
Trabalho e (2) Direito Coletivo do Trabalho, Direito Processual do Trabalho, Direito Previdenciário e Compliance 
Trabalhista. Em cada um desses módulos são tratados temas atuais e relevantes acerca das matérias propostas, 
sempre com ênfase na prática e na doutrina mais contemporânea, isso tudo sem abrir mão do estudo teórico tão 
necessário para um excelente aperfeiçoamento profissional. 

 4. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DO CURSO
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Título do Curso

Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão de Pessoas com Ênfase em Direito do Trabalho, 
Direito Previdenciário e Compliance Trabalhista
Modalidade

Presencial

Área de Concentração

Ciências Sociais Aplicadas

Coordenadoria/Instituição/Órgão Proponente

Escola Paulista de Direito – EPD 

Coordenador (a) do curso

Carlos Augusto Marcondes de Oliveira Monteiro e Márcio Mendes Granconato

Carga Horária Total

360 horas
Público Alvo
Gestores de Departamento Pessoal e de Recursos Humanos, Bacharéis, Advogados, Assessores Jurídicos de Empresas, Consultores e 
demais profissionais que atuam na área de gestão de pessoas

Número de Vagas

160



 4.1 INSCRIÇÃO/SELEÇÃO/MATRÍCULA

 4.1.1 Inscrição e matrícula

 Site da Faculdade Escola Paulista de Direito ou presencialmente na Avenida da Liberdade, 956, 
São Paulo/SP.
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Período e Horário

De segunda a sexta, das 8h às 21h e sábado das 8h às 13h.

Documentação exigida

Cópia do diploma da graduação;
Cópia do histórico escolar;
Cópia da certidão de nascimento ou casamento;
Cópia do RG;
Cópia do CPF;
Cópia do comprovante de residência (conta de luz, telefone).

 4.2  JUSTIFICATIVA DO CURSO

 Justifica-se o presente curso diante da necessidade de formação de profissionais que tenham habilidades 
para atuar nas áreas departamento pessoal, recursos humanos, compliance trabalhista e consultoria trabalhista 
e previdenciária.

 4.3 OBJETIVOS

 4.3.1 Objetivo Geral
  
 Estudar os diversos institutos do Direito do Trabalho, do Direito Previdenciário e de Compliance aplicáveis 
no âmbito das rotinas de gestão de pessoas, de forma a oferecer aos profissionais dessa área o aprofundamento 
das matérias e o seu desenvolvimento prático e científico.

 4.3.2 Objetivos Específicos

 Estimular a reflexão e o debate acerca do Direito do Trabalho, do Direito Previdenciário e do Compliance 
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Turno de Funcionamento

Matutino (  X  )     Vespertino (  X  )     Noturno ( X  )      Integral (    )

Período de oferecimento

Turmas iniciando em março ou agosto

Dias da semana em que serão ministradas as aulas

Sextas-feiras e Sábados

Duração

12 meses
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Trabalhista no contexto sócio-econômico e político contemporâneo, levando em consideração as radicais 
mudanças normativas e constitucionais sobre as matérias. 

 Incentivar o aluno para a atuação prática, possibilitando a pesquisa jurídica e, inclusive, a docência do 
ensino superior.

 Propiciar ao aluno conhecimentos aprofundados sobre as implicações jurídicas das relações trabalhistas 
e previdenciárias na atualidade.

 4.4 ESTRUTURA CURRICULAR DO CURSO

 No Quadro 1 estão relacionadas as disciplinas e suas respectivas cargas horárias.
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MATRIZ CURRICULAR

1º MÓDULO: DIREITO INDIVIDUAL 
DO TRABALHO E DIREITO COLETIVO 

DO TRABALHO 

Carga Horária 
150 Horas

PROFESSOR 
RESPONSÁVEL TITULAÇÃO

Rotinas de Admissão 20 Márcio Mendes 
Granconato Doutor

Teoria Geral do Direito Individual do Trabalho 30 Carlos Augusto Marcondes 
de Oliveira Monteiro Doutor

Contrato Individual de Trabalho e Direitos 
Trabalhistas 60 Márcio Mendes 

Granconato Doutor

Direito Coletivo do Trabalho 40 Carlos Augusto Marcondes 
de Oliveira Monteiro Doutor

2º MÓDULO: GESTÃO INTERNA, 
COMPLIANCE TRABALHISTA, 
SEGURANÇA DO TRABALHO, 
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E 

ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL

Carga Horária 
150 Horas

PROFESSOR 
RESPONSÁVEL TITULAÇÃO

Princípios e Virtudes da Sustentabilidade 20 Márcio Mendes 
Granconato Doutor

Direitos fundamentais. Gestão Interna, Com-
pliance e Segurança do Trabalho 60 Márcio Mendes 

Granconato Doutor

Direito Previdenciário 40 Carlos Augusto Marcondes 
de Oliveira Monteiro Doutor

Acompanhamento Administrativo e Processual 30 Carlos Augusto Marcondes 
de Oliveira Monteiro Doutor
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Disciplinas complementares 
(modalidade a distância)

Carga Horária 
60 Horas

METODOLOGIA CIENTIFICA DA PESQUISA 
JURÍDICA 30

DIDÁTICA DO ENSINO SUPERIOR 30

TOTAL: 2 Disciplinas

TOTAL DE HORAS MÍNIMAS 360

 4.5 Programas de Ensino

 Os Programas de Ensino do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão de Pessoas Com Ênfase 
em Direito do Trabalho, Direito Previdenciário e Compliance Trabalhista são organizados em consonância 
com a proposta do curso. Dessa forma, é possível verificar a adequação e atualização de ementas, conteúdos 
programáticos e bibliografias adotadas.

 4.6 Qualificação Docente

 No Quadro 2 estão relacionados os docentes do curso e sua respectiva titulação.

Quadro 2 – Docentes e titulação.

DOCENTES TITULAÇÃO

Augusto Grieco Sant’anna Meirinho Doutor

Carlos Augusto Marcondes de Oliveira Monteiro Doutor

Cristina Paranhos Olmos Doutora

Davi Furtado Meirelles Doutor
Fabiano Zavanella Mestre

Fátima Zanetti Mestre

Gilberto Carlos Maistro Júnior Doutor
Leonardo Aliaga Betti Mestre
Luciana Saldanha Especialista
Márcio Mendes Granconato Doutor
Mauricio Pereira Simões Doutor

Raphael Jacob Brólio Doutor

Ronaldo Lima dos Santos Doutor
Tulio Massoni Doutor
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 4.7 Recursos Didático-Pedagógicos

 As aulas expositivas são ministradas presencialmente nos módulos 1 a 2 e on-line no caso das disciplinas 
complementares. Em sala de aula são utilizados recursos como data show na exposição dos temas e são realizados 
debates periódicos, buscando a solução de questões e problemas propostos aos alunos.

 4.8 Avaliação

 O modelo proposto inclui o acompanhamento da aprendizagem, do comportamento e do impacto, 
considerando como objetos do processo de avaliação, concomitantemente, o desempenho do aluno e o 
próprio programa de formação. Para tal, são utilizados recursos tradicionais e instrumentos complementares de 
acompanhamento, como questionários, provas discursivas e seminários.

 5. CONTROLE ACADÊMICO

 O controle dos resultados das avaliações será realizado pela Secretaria da Pós-Graduação da Instituição, 
que os arquivará.

 6. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO

 Após o cumprimento de todas as disciplinas e sendo aprovado em todas as etapas, o pós-graduando 
recebe o título de especialista.

 7. TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

 Devido à nova resolução do MEC (N.01/06.04.2018), a entrega do Trabalho de Conclusão de Curso e 
realização da defesa presencial deixaram de ser obrigatórios para os cursos de Pós-Graduação lato sensu.
Assim, a EPD, passa a adotar a nova diretriz do Ministério da Educação, deixando a entrega do trabalho e defesa 
presencial opcionais, a partir dos ingressantes de Março/2017 e para os concluintes a partir de janeiro de 2019.
Contudo, é preciso levar em consideração algumas informações e passo a passo para solicitação da dispensa do 
TCC. Segue:
 A solicitação da dispensa do TCC, deve ser realizada exclusivamente pelo aluno via Requerimento de 
Dispensa TCC;
 A dispensa corresponde apenas ao TCC, as disciplinas de Didática do Ensino Superior e Metodologia do 
Trabalho Científico continuam sendo avaliadas computadas na carga horária total do curso. A partir de abril de 
2019, estas disciplinas passaram a ser ofertadas na modalidade online.

 8. EMENTÁRIOS E REFERÊNCIAS

 O detalhamento das ementas e das referências básicas e complementares tem por objetivo apresentar 
as informações relativas a cada disciplina constante do curso de pós-graduação. Porém, vale ressaltar que tanto 
os ementários como as bibliografias descritas não devem ser consideradas produtos acabados, mas sim, como 
instrumentos de revisão constantes em relação às transformações sociais, pedagógicas e institucionais.
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PLANO DE ENSINO DO MÓDULO
NOME DO MÓDULO:  
DIREITO INDIVIDUAL DO TRABALHO E DIREITO COLETIVO DO TRABALHO  
CARGA HORÁRIA: 150H.

EMENTA. 

Estudo teórico e aplicado do direito individual do trabalho e do direito coletivo do trabalho.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
I – DIREITO INDIVIDUAL DO TRABALHO
- Princípios e fontes do direito do trabalho
- Admissão de pessoal
- Empregado e autônomo
- Vínculo de emprego e plataformas digitais
- Empregador e indústria 4.0
• Poderes
• Grupo econômico
• Sucessão
- Contratos de trabalho – Regra Geral
- Contrato de trabalho por prazo determinado 
- Contratos especiais de trabalho
- Contrato de trabalho temporário 
- Terceirização 
 - Contrato de trabalho intermitente 
- Trabalho em regime de tempo parcial
- Teletrabalho
- Trabalho da mulher
- Menor aprendiz
- Estagiário
- Trabalho da pessoa com deficiência
- Profissões regulamentadas 
- Alteração do contrato de trabalho
- Acúmulo e desvio de função
- Transferência de empregados (no Brasil e para o exterior)
- Interrupção e suspensão do contrato de trabalho
- Lay off
- Cláusulas de não concorrência, de permanência e de exclusividade
- Jornada de trabalho e tempo à disposição do empregador 
- Empregados excluídos do regime da duração do trabalho
- Controle da jornada de trabalho e REP (registrador eletrônico de ponto)
- Intervalo para refeição e descanso
- Acordo de compensação de horas e banco de horas
- Turnos ininterruptos de revezamento
- Escala 12X36
- Trabalho noturno e hora noturna reduzida
- Faltas e atrasos
- Controle do absenteísmo 
- Descanso semanal remunerado e feriados
- Vale-refeição
- Vale-transporte
- Cesta-básica
- Plano de saúde
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- Benefícios previstos em contrato ou norma coletiva
- Salário, salário in natura e remuneração
- Equiparação salarial
- Piso salarial
- Adicionais salariais
- adicional noturno
- 13º salário
- férias individuais e coletivas
 - Despedida coletiva
- Despedida sem justa causa
- Despedida por justa causa
Advertências e suspensões
- Pedido de demissão
- Morte do empregado
- Rescisão indireta
- Falência e recuperação judicial do empregador
- Culpa recíproca
- Inquérito para apuração de falta grave
- Rescisão contratual por acordo
- Renúncia e transação de direitos trabalhistas
- Plano de demissão voluntária – PDV
- FGTS
- Garantias de emprego e estabilidades
- Aviso prévio
- Termo de quitação anual de obrigações trabalhistas
- Homologação da rescisão contratual
- Direitos e deveres pré e pós-contratuais
- Prescrição e decadência

II - DIREITO COLETIVO DO TRABALHO
- Sindicatos
- Categoria profissional e categoria econômica
- Data-base 
- Negociação coletiva 
- Negociado x legislado
- Convenção coletiva de trabalho 
- Acordo coletivo de trabalho
- Dissídio coletivo
- Sentença normativa – aplicabilidade
- Benefícios coletivos
- Ultratividade da norma coletiva
- Dirigente sindical
- Condutas antissindicais
- Greve e lockout
- Comissão de conciliação prévia
- Participação dos empregados na administração da empresa
- Representação dos trabalhadores no local de trabalho
- Contribuições sindicais, assistenciais e confederativas
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PLANO DE ENSINO DO MÓDULO
NOME DO MÓDULO:  
GESTÃO INTERNA, COMPLIANCE TRABALHISTA, SEGURANÇA DO TRABALHO, DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ACOMPANHA-
MENTO PROCESSUAL  
CARGA HORÁRIA: 150H.

EMENTA. 
Estudo teórico e aplicado da gestão de pessoas, do compliance trabalhista, da segurança do trabalho, do direito 
previdenciário e do direito processual do trabalho.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
I – PRINCÍPIOS E VIRTUDES DA SUSTENTABILIDADE
- agenda 21
- programa de qualidade de vida
- qualidade de vida e gestão estratégica
- influência da mídia e do mundo corporativo
- técnicas de instrumentos de autoconhecimento e mediação de conflitos
- práticas de mediação, conciliação
- gestão sustentável com técnicas de coach e eneagrama (personalidade)
- transdisciplinaridade
- integração do trabalho: conflitos, harmonia, consciência, natureza e paz

II – GESTÃO INTERNA E COMPLIANCE
- responsabilidade social: aspectos legais, sociais e econômicos
- direitos humanos e direitos fundamentais
- valores, ética e confidencialidade no trato das relações trabalhistas
- qualidade de vida e o mundo do trabalho
- cultura de massa e problemas psicológicos no mundo do trabalho
- programas de compliance
- estudo do ambiente do trabalho e procedimentos para aumento da produtividade
- meios de vigilância
- discriminação no local de trabalho
- revista íntima
- controle e uso de redes sociais por empregados
- uso do uniforme e dress code
– Lei Geral de Proteção de Dados
- danos morais e materiais
assédio moral
assédio moral institucional
assédio sexual

III - SEGURANÇA DO TRABALHO 
- Higiene e segurança do trabalho – procedimentos e obrigações do empregador;
- sipat e sesmet
- obrigações: ppra, pcmso, cipa, ppp e demais exigências
- exames médicos ocupacionais
- adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade
- equipamentos de proteção individuais e coletivos 
- normas regulamentadoras 
- perícias técnicas

IV – DIREITO PREVIDENCIÁRIO
- Direito previdenciário – legislação aplicável
- condição e qualidade de segurado
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- folha de pagamento – contribuição social do empregado 
- contribuição social empresa:
empresas optantes pelo simples
Empresas com lucro real e lucro presumido
desoneração da folha de pagamento
risco de acidente de trabalho
fap – fator acidentário de prevenção
terceiros
retenção sobre cessão de mão de obra
- movimentações previdenciárias – benefícios
auxílio doença
comunicação de acidente de trabalho
auxílio doença acidentário
salário maternidade
salário família
auxílio reclusão
auxílio acidente
aposentadorias e suas espécies
- substituição da contribuição patronal
- limbo jurídico previdenciário
- formas de recolhimento das obrigações
- plano de previdência privada
- tributação incidente sobre a folha de pagamento – inss/fgts/irrf
- programas de informações trabalhistas, previdenciárias e fiscais
sefip
esocial
sped fiscal
- fiscalizações e autuações trabalhistas e da receita federal
- nexo técnico epidemiológico previdenciário

V – ACOMPANHAMENTO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL
- mediação e conciliação por meio da comissão de empregados
- atuação em arbitragem
- fiscalizações do trabalho
- Atuação do Ministério Público do Trabalho
- Justiça do Trabalho
- acompanhamento do processo judicial
- constituição de provas – documentação para defesa
- provas documentais
- audiência trabalhista – preposto e testemunhas
- revelia e confissão
- avaliação do risco (composição de acordo)
- processo judicial eletrônico – pje
- cálculos trabalhistas
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