
	  
Marcos	  Dias	  de	  Castro,	  

Juiz	  do	  Trabalho/TRT1.a	  e	  Professor	  da	  FGV	  

	  

DICA	  DO	  MÊS	  

	  

MBA	  EM	  DIREITO	  DO	  TRABALHO	  

Trata-‐se	  de	  uma	  Especialização	  realizada	  pelo	  sistema	  de	  Master	  Business	  

Administration	  com	  432	  horas	  e	  formação	  em	  Direito	  Material	  e	  Processual	  do	  

Trabalho,	  além	  da	  mobilidade	  de	  conhecimento	  na	  área	  de	  administração	  e	  gestão.	  

	  

Objetivo	  

Tratar	  de	  aspectos	  de	  Direito	  do	  Trabalho	  atuais	  e	  relevantes	  para	  uma	  eficiente	  
prevenção,	  planejamento	  e	  solução	  das	  questões	  relacionadas	  à	  área	  trabalhista,	  
através	  do	  exame	  de	  casos	  práticos	  e	  de	  debates	  acerca	  de	  soluções	  criativas,	  em	  
uma	  abordagem	  interdisciplinar.	  	  Proporcionar	  aos	  alunos	  a	  possibilidade	  de	  
atualização,	  bem	  como	  preparação	  para	  o	  mercado	  de	  trabalho.	  O	  curso	  permitirá	  
ao	  aluno	  obter	  condições	  para	  o	  desenvolvimento	  de	  habilidades	  específicas	  na	  
gestão	  de	  assuntos	  jurídicos	  trabalhistas,	  a	  partir	  de	  um	  enfoque	  interdisciplinar,	  
capacitando-‐o	  para	  decisões	  corporativas	  com	  apoio	  técnico-‐jurídico.	  

	  

	  

	  

	  



	  

Público	  alvo	  

Graduados	  em	  Direito	  ou	  outras	  áreas	  do	  conhecimento	  afins	  ao	  Direito	  do	  Trabalho	  
que	  atuem	  e	  pretendam	  aprofundar	  seus	  conhecimentos	  na	  área	  trabalhista.	  

	  
	  
Programa	  

1.	  Direito	  Civil	  aplicado	  ao	  Direito	  do	  Trabalho	  
2.	  Direito	  Coletivo	  do	  Trabalho	  
3.	  Direito	  Constitucional	  e	  Direitos	  Humanos	  aplicados	  ao	  Direito	  do	  Trabalho	  
4.	  Direito	  Individual	  do	  Trabalho	  I	  -‐	  Teoria	  Geral	  e	  Relações	  de	  Trabalho	  
5.	  Direito	  Individual	  do	  Trabalho	  II	  -‐	  Contrato	  de	  Trabalho	  
6.	  Direito	  Individual	  do	  Trabalho	  III	  -‐	  Salário,	  Jornada,	  Descanso	  e	  Término	  da	  RP	  
7.	  Direito	  Processual	  do	  Trabalho	  -‐	  Ações	  Coletivas	  
8.	  Direito	  Processual	  do	  Trabalho	  -‐	  Dissídio	  Individual	  
9.	  Execução	  Trabalhista	  
10.	  Teoria	  Geral	  da	  Execução	  -‐	  Liquidação	  Trabalhista	  
11.	  Metodologia	  da	  Pesquisa	  
12.	  Negociação	  Trabalhista	  
13.	  Processo	  Cautelar	  e	  Procedimentos	  Especiais	  Trabalhistas	  
14.	  Recursos	  no	  Processo	  Trabalhista	  
15.	  Teoria	  Geral	  do	  Direito	  Processual	  do	  Trabalho	  
16.	  Gestão	  do	  Conhecimento	  
17.	  Gestão	  de	  Pessoas	  

Coordenação	  

Prof.	  Rafael	  Alves	  de	  Almeida,	  M.Sc	  

	  

Data	  de	  Início/Local	  

19	  de	  Outubro	  de	  2013	  

Horário:	  Quinzenal,	  aos	  sábados,	  das	  08h30	  às	  18h10,	  na	  FGV	  BARRA.	  

	  


