
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO 
 

 

 

 

 

 

 

DIREITO DO TRABALHO E 

PROCESSO DO TRABALHO 

 

 

 

 

ESPECIALIZAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Acima de tudo, a Prática!” 
 

 



 

Contando com a experiência de um time de professores que atua no Proordem desde 2000, os 

cursos de pós-graduação têm como diferencial o olhar para o futuro, antecipar tendências e 

saber aplicar o que há de mais atual no Direito de forma prática! Essa é a nossa missão. Todos 

os cursos de pós-graduação do Proordem contam com algumas disciplinas e experiências 

inéditas, pioneiras e exclusivas, tais como: 

 

● Módulo de “Futuro e Tendências no Direito”; 

● Módulo de “Planejamento de Carreira”; 

● Módulo de “Comunicação e Oratória”; 

● Visitors: Um espaço na grade para grandes nomes na área, com atuação 

prática. 

 

Além disso, o curso foi elaborado com forte visão prática, para que você, a cada aula, leve 

exemplos, ferramentas e estratégias para usar no dia seguinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É assim que o Proordem irá lhe proporcionar uma virada de página na sua carreira! 

 



 

A palavra da coordenadora geral 

  

Carolina Defilippi possui graduação em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de 

Campinas, Pós-Graduação em Direito pelo Centro Universitário Salesiano e Pós-Graduação em 

Direito pelo INPG. É mestre em Educação pelo Centro Universitário Salesiano de São Paulo. É 

advogada criminalista, professora universitária, coordenadora da faculdade de Direito da Unità. 

É coautora do livro "Inovações e Métodos para Nativos Digitais", “Inovação em Sala de Aula” e 

“Direito Penal para a OAB”. Tem experiência na área do Direito e da Educação, especialmente 

em Direito Penal e Educação para Nativos Digitais. 

 
A palavra do coordenador do curso 

 

 

Orestes Antonio Nascimento Rebuá Filho - Advogado trabalhista, com pós-graduação pela 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, coordenador e professor de Direito e Processo do 

Trabalho do Proordem. 

 

  

“As grandes alterações na legislação trabalhista durante o 
ano de 2020 e o novo cenário social para um Direito do 
Trabalho Emergencial acarretarão grandes desafios durante 
o ano de 2021. Foi criado um novo cenário jurídico nas 
relações trabalhistas levando à ruptura de tudo quanto 
julgávamos conhecer - venha retirar a venda de seus olhos 
para esse novo olhar em nossa pós-graduação. Com aulas 
voltadas para a prática trabalhista, o objetivo é capacitar o 
profissional para a nova realidade do Direito do Trabalho” 

"Busquemos o conhecimento, mas jamais nos esqueçamos que 

ele de nada serve se não fizer de nós pessoas melhores para 

buscarmos a Justiça."  

Profa. Carolina Defilippi. 

 



 

OBJETIVOS DO CURSO 

O curso de Pós-graduação em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho oferecido pelo 

Proordem tem como objetivo qualificar, ampliar e desenvolver os conhecimentos e habilidades 

necessárias para utilização na vida prático-profissional da advocacia trabalhista. As aulas visam 

abordar os principais temas das relações trabalhistas e aplicados na Justiça do Trabalho, 

incluindo a legislação constitucional e infraconstitucional, a doutrina e a jurisprudência. Além 

disso, o aluno desenvolverá, neste programa, uma forte capacidade de oratória, argumentação 

e didática, bem como as competências comportamentais para um bom planejamento da sua 

carreira. 

PÚBLICO ALVO 

Acadêmicos e Bacharéis em Direito, Advogados e outros profissionais da área do Direito ou 

áreas correlatas. 

 

ESTRATÉGIAS E MÉTODOS 
 
Não há mais espaço na Educação para aulas meramente expositivas. O presente e o futuro da 

Educação exigem o uso das chamadas metodologias ativas, onde o aluno é colocado na posição 

de protagonista do seu aprendizado e não mais um mero expectador de aulas chatas e 

monótonas. O Proordem desenvolveu um novo “jeito de dar aulas”, chamado de Método 3. 

Nele, as aulas são divididas em 3 etapas: Fundamentação teórica, Aplicação prática e 

Discussão/conclusão. Desta forma, as aulas são planejadas de forma a proporcionar uma 

experiência completa de aprendizado. A intenção é que o aluno saia de cada aula preparado 

para aplicar aqueles conceitos no dia seguinte. Trata-se de uma visão prática e aplicada, que 

busca valorizar cada minuto que o aluno invista na sua formação. 

 



 

 

DESCRIÇÃO DOS MÓDULOS DO CURSO 

PLANEJAMENTO DE CARREIRA 

Visão geral sobre gestão de planejamento de carreira e desenvolvimento de competências. 

Grupo de competências: Técnicas, Comportamentais e de Gestão. As competências que mais 

impactam a carreira em Direito. Avaliação 360 graus de competências. Roteiro e metodologia 

para a confecção do planejamento de carreira. 

 

FUTURO E TENDÊNCIAS NO DIREITO 

Visão geral sobre os conceitos de futuro, tendências e seus impactos na área jurídica. Estudo 

das ferramentas prospectiva e timelines (Linha do tempo) de futuro.  Como o Direito está e 

continuará sendo transformado pelas novas tecnologias e pelas mudanças promovidas pela 4ª 

Revolução Industrial. Cenários para a próxima década e impactos na área e no perfil dos 

profissionais. 

 

COMUNICAÇÃO E ORATÓRIA 

A importância da comunicação e o poder da oratória. O que é comunicação. A comunicação 

como um processo de interação, conhecimento e convergência. Evolução da oratória e sua 

importância para o mundo jurídico. A oratória em prática. Características de um bom orador. 

Como elaborar um discurso - técnicas, dicas e aplicações práticas. 

 

DIREITO DO TRABALHO E PROCESSO DO TRABALHO 

 A nova realidade do Direito do Trabalho pós-reforma trabalhista e pós-pandemia e a nova 

advocacia trabalhista. 

 Direito do Trabalho Emergencial: as situações práticas pós-pandemia e formas de resolução 

de conflitos e de minimização das crises econômicas e financeiras nas empresas. 

 Técnicas de gestão do escritório de advocacia. 



 

 Petição inicial: formas, requisitos, modificação, pedido. Técnicas de elaboração da petição 

inicial. Tutelas de urgência e evidência. 

 Resposta do reclamado. Tipos: exceções, contestação e reconvenção.  Estrutura e requisitos. 

Técnicas de elaboração da defesa. 

 Oficina prática de audiência trabalhista: simulação de casos práticos. 

 Oficina prática de sustentação oral. 

 Temas atuais de Processo do Trabalho: análise de decisões recentes e novas teses. Assédio 

Processual e litigância de má-fé. Ato atentatório à dignidade da Justiça. 

 

PROJETO DE CONCLUSÃO DE CURSO (ESTUDO DE CASO) 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso é o momento em que o aluno assume a responsabilidade 

sobre seu aprendizado. Ao analisar as diferentes dimensões da realidade, ele será capaz de 

produzir, com o suporte na sua base teórica e conceitual, utilizando as habilidades técnicas que 

desenvolveu ao longo do curso, a solução para um caso concreto.  Para tanto, deverá 

demonstrar durante o projeto as capacidades de compreensão, aplicação, análise e síntese.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este é o curso e este é o Proordem. O nosso comprometimento com o seu sucesso profissional 

está em cada detalhe deste curso. Venha fazer parte e transformar como pessoa e como 

profissional. 


