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1. EMENTA:
Origem e fontes do direito do trabalho. O empregado, o empregador, o contrato de
emprego e os institutos que dele derivam. A relação de emprego e as suas
condições especiais. O poder diretivo do empregador e a subordinação jurídica do
empregado. A jornada de trabalho.
2. OBJETIVO GERAL
Possibilitar que o aluno tome conhecimento do conceito, das finalidades e da
importância do Direito do Trabalho.
3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Proporcionar ao estudante a possibilidade de entender todas as nuances que
surgem do conflito capital e trabalho, materializado na relação entre empregado e
empregador, permitindo a este que atue profissionalmente nesta área do direito.
4. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
1) Histórico, conceito, hermenêutica, aplicação no tempo e no espaço, divisão,
relação com outras ciências e fontes.
2) Princípios peculiares do Direito do Trabalho.
3) Os sujeitos da relação de emprego.
3.1) Empregado – Tipologia. Trabalho do menor e da mulher. Os não
empregados: eventual, autônomo e avulso
3.2) Empregador – grupo econômico, sucessão de empregadores e
consórcios de empregadores. Reestruturação produtiva, terceirização e
intermediação de mão-de-obra. Responsabilidade subsidiária e
solidária. Poderes do empregador e subordinação do empregado.
4) Contrato de Trabalho: espécies de contrato de trabalho e morfologia.
Contrato de trabalho e figuras afins. Teoria das nulidades no contrato de
emprego. Suspensão e Interrupção do contrato de emprego. Modalidade de
contrato em razão do seu tempo de duração: o contrato por prazo determinado
e contrato a tempo parcial.
5) Identificação profissional. Carteira de Trabalho. Preenchimento e assinatura.

6) A Duração do Trabalho. Tutela geral à jornada e ao horário de trabalho.
Exceções: trabalho externo e cargos de gestão. Horas in itinere. Banco de horas.
Turnos ininterruptos de trabalho. Jornadas especiais. Prorrogação e
compensação de horário. Repouso e Intervalos. Trabalho noturno.
7) Férias e 13º salário.
5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS
A disciplina será ministrada através de aulas expositivas, com a utilização eventual
de recursos como datashow, retroprojetor, utilização do acervo bibliográfico da
instituição, bem como da apresentação feita pelos próprios alunos e,
oportunamente, a exposição feita por algum professor convidado. Visa-se, portanto,
ao verdadeiro aprendizado, com a utilização de recursos que tornem a aula
dinâmica e que facultem, sempre, a participação dos alunos. Finalmente, é de se
registrar que os alunos poderão trabalhar com a análise de sentenças prolatadas em
casos concretos.
6. AVALIAÇÃO
Os alunos serão avaliados ao longo de todo o curso. Destarte, releva notar que
serão cobradas presença, pontualidade, participação e interesse nas aulas.
Ademais, quantitativamente, os alunos serão examinados em duas verificações,
com questões subjetivas, as quais exigirão do aluno uma demonstração de que
sabem ordenar e coordenar suas idéias, além de verificação do poder de síntese dos
mesmos. Eventualmente pode ser cobrada a apresentação de posição pessoal
acerca de determinado tema. Registre-se, ainda, que os alunos deverão ser
submetidos a uma outra avaliação, relacionada com a atividade acadêmica
(possivelmente, produção de um artigo, visando a uma futura publicação).
Finalmente, deve-se mencionar que, pela necessidade de acompanhamento da
leitura dos alunos, possivelmente alguns textos serão fichados.
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