
PLANO DE CURSO

DISCIPLINA: ESTÁGIO DE PRÁTICA JURÍDICA TRABALHISTA
CÓDIGO: DIR  03807
CARGA HORÁRIA: 60 HS
PRÉ-REQUISITO(S): DIR 03802 (Direito Processual do Trabalho) e DIR 03804 (Estágio de 
Prática Jurídica Civil)

EMENTA:
Prática jurídica simulada.  Resolução de problemas práticos através da elaboração de peças 
processuais ligadas a cada disciplina.  Elaboração de pareceres.  O cotidiano do Bacharel  
em Direito.

1- OBJETIVOS : 

OBJETIVO GERAL:

1.1-Ministrar informações básicas ao aluno sobre atividades de prática trabalhista 
1.2-Exercício por parte do aluno em sala de aula de prática jurídica simulada, nos termos da 
Portaria n° 1.886/94/MEC

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1.1-compreensão  dos  institutos  materiais  e  processuais  trabalhistas,  através  do 
conhecimento do ordenamento jurídico, dando-se enfoque aos aspectos práticos, de modo a 
propiciar  ao aluno a iniciação  técnica  indispensável  ao exercício  de qualquer  atividade 
profissional relacionada a esse ramo especializado da árvore jurídica
1.2-compreensão do procedimento de arbitragem no Direito do Trabalho.

2- CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:UNIDADES

O programa abrange todos os aspectos alusivos ao direitos processual individual contidos 
na  Consolidação  das  Leis  do  Trabalho,  na  Constituição  Federal  de  1988  e  legislação 
complementar, compreendendo cinco partes:

2.1-comissão de arbitragem como solução para problemas trabalhistas;
2.2-jurisdição, competência, elaboração da petição inicial;
2.3-elaboração da resposta do réu;
2.4-elaboração de sentença;
2.5-elaboração de recursos e peças referentes ao processo de Execução e Cautelar.

3-METODOLOGIA

Os métodos a serem aplicados têm por objetivo a mais  rápida e segura assimilação do 
conhecimento das disciplinas, através da estreita colaboração entre professor e aluno, com a 
adoção de aulas expositivas, com estímulo ao debate de temas; apresentação e análise de 
casos  concretos,  oriundos  de  pareceres,  sentenças,  peças  de  jurisprudência,  artigos, 
monografias; elaboração de peças processuais (iniciais, contestações, sentenças, recursos) e 
pareceres, assim como simulação de práticas de conciliação.
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4-  RECURSOS:

      Quadro, flip chart, transparências.

5-  AVALIAÇÃO:

Provas; participação efetiva do aluno na sala de aula; exercícios que ensejarão pontos para a 
média final a critério do professor.
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Sugerimos,  ainda,  a  leitura  de  revistas  especializadas,  como  Revista  de  Legislação  do 
Trabalho -  LTr,  Revista Síntese Trabalhista,  Revista Genesis,  Revista dos Tribunais  (em 
matéria trabalhista) etc.
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