
COMPLEMENTAÇÃO DE PÓS GRADUAÇÃO
LATO SENSU EM DIREITO DO TRABALHO E

PROCESSO DO TRABALHO



1

Pós-Graduação

Financeiro
Investimento
R$ 1.800,00 Reais.

Parcelamento
Até 12 vezes.

Formas de pagamento
Cartão (até 2 cartões) ou Boleto à vista.

Descrição

Aproveitamento da Turma Regular

Didática do Ensino Superior

Metodologia de Pesquisa

Orientações a Monografia

Entrega do TCC

290 horas

20 horas

20 horas

30 horas

Carga Horária Concluido



Através da parceria entre o Curso Atualização Trabalhista e a ADC Studio, apre-
sentamos a complementação de Pós-graduação Lato Sensu em Direito do Tra-
balho e Processo do Trabalho certificada pela UNIMAIS – Faculdade Educamais, 
para alunos do curso da “MAGISTRATURA DO TRABALHO E MPT – TURMA REGULAR”.
 
O aluno poderá aproveitar as disciplinas cursadas nesta turma para a sua com-
plementação de Pós-graduação em nível de especialização.

Requisitos:

A) Ter concluído a graduação no momento da matrícula na complementação da 
pós graduação;

B) Entregar/enviar todos os documentos necessários.
- Diploma da Graduação
- Histórico da graduação 
- RG e CPF 
- Comprovante de residência
- 1 foto 3x4
 
Obs: O aluno terá 30(trinta) dias após a inscrição para enviar a documentação, 
sob pena de ter sua matrícula cancelada após este prazo. Vale ressaltar que, os 
alunos com documentação pendente não terão direito ao certificado ou 
declaração de conclusão de curso.
 
Os documentos devem ser enviados exclusivamente de forma online para o 
e-mail abaixo::
 
E-mail: coordenacao@atualizacaotrabalhista.com.br

Sobre o curso de complementação
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C) Realizar todas as avaliações disponibilizadas na plataforma com aproveita-
mento no mínimo de 7,0 (sete).

D) Obter, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) de presença ao longo de 
todo o curso;

E) Elaboração e aprovação do Trabalho de Conclusão de Curso;

As disciplinas de Metodologia da Pesquisa e Didática do Ensino Superior estarão 
disponíveis de acordo com o calendário estipulado pela coordenação

Certificado:

Esta Pós-graduação é certificada pela UNIMAIS – Faculdade Educamais, uma 
Instituição credenciada pela PORTARIA DE CREDENCIAMENTO EAD Nº 1.168 DE 9 DE 
NOVEMBRO DE 2018, PUBLICADA NO D.O.U EM 12 DE NOVEMBRO DE 2018.

Carga Horária:

O curso tem carga horária total de 360 horas.
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Sobre o acesso ao conteúdo da Pós:
O  acesso  ao  conteúdo  da  Pós  será  feito  através  da  plataforma  da ADC 
STUDIO, utilizando o mesmo usuário e senha criado no ato da matrícula, através do 
link abaixo:

https://loja.adcstudio.com.br/portal/login

Nossos canais de atendimento:

Se você tem interesse e quer saber mais, entre em contato através dos nossos 
canais de atendimento. 
*Segunda a sexta, das 10h às 17h
Telefone: 21 4040-4399 (tecle a opção “1” para atendimento)
E-mail: coordenacao@atualizacaotrabalhista.com.br


