
 

 

PLANO DE ENSINO 

Curso: Direito  

Disciplina: DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO 

Período: 9°        Turmas: Diurno e Noturno     Carga Horária: 72 h/a 

Ano: 2018. 

 

EMENTA 

 

Direito Processual do Trabalho é uma disciplina de natureza instrumental que 

materializa os procedimentos necessários para busca da tutela jurisdicional trabalhista 

no caso de eventuais lesões oriundas da relação de emprego, primariamente, e de 

trabalho, secundariamente. Nesse subsistema existem particularidades diversas das 

previstas no Direito Processual Civil que se faz necessário serem apreendidas pelos 

discentes de forma a proporcionar a atuação dos mesmos junto à justiça especializada. 

 

OBJETIVO GERAL 

 

Promover o conhecimento do Direito Processual do Trabalho de forma a proporcionar 

o conhecimento das particularidades desse subsistema com vistas ao desenvolvimento 

dos acadêmicos nas habilidades práticas no contencioso e administrativo trabalhista. 

Primar-se-á, também, pela transmissão aos acadêmicos da importância de um estudo 

crítico do Direito Processual do Trabalho para o desenvolvimento de novas teses na 

atuação da advocacia trabalhista.  

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1) Desenvolver a leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos 

jurídicos com a devida utilização das normas técnico-jurídicas; 

2) Proporcionar a interpretação e aplicação do Direito Processual do Trabalho; 

3) Incentivar a pesquisa e utilização da legislação, da jurisprudência, da doutrina e 

de outras fontes do Direito Processual do Trabalho; 

4) Preparar o discente para adequada atuação técnico-jurídica simulatória e real, 

sendo neste último caso para aplicação em diferentes instâncias administrativas 

e/ ou judiciais;  

5) Viabilizar a utilização de raciocínio jurídico, de argumentação, de persuasão e 

de reflexão crítica; 

6) Capacitar os discentes para figurarem como agentes de transformação social, 

dando condições aos mesmos para que apreendam conceitos éticos e jurídicos 

para a propagação do Direito e cidadania. 

 

METODOLOGIA 

 

A metodologia da avaliação deve ser diagnóstica, processual e continuada. A avaliação 

deve ser mais um momento no processo de ensino-aprendizagem, destinado à formação 

do estudante, à pesquisa e ao questionamento, não simplesmente para verificação do 

nível de apreensão dos conteúdos, o que, todavia, também deve ser aferido. Dentro 

desta perspectiva, serão consideradas formas de avaliação: provas subjetivas e/ou 

objetivas, seminários, assiduidade/pontualidade, participação, entre outras. 

AVALIAÇÃO 



 

 

 

A metodologia da avaliação deve ser diagnóstica, processual e continuada. A avaliação 

deve ser mais um momento no processo de ensino-aprendizagem, destinado à formação 

do estudante, à pesquisa e ao questionamento, não simplesmente para verificação do 

nível de apreensão dos conteúdos, o que, todavia, também deve ser aferido. Dentro 

desta perspectiva, serão consideradas formas de avaliação: provas subjetivas e/ou 

objetivas, seminários, assiduidade/pontualidade, participação, entre outras. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

1. Princípios Comuns ao Processo Civil e Processo do Trabalho e Específicos ao 

Processo do Trabalho. Novo Código de Processo Civil (aplicação subsidiária e 

suplementar ao Processo do Trabalho); 

2. Estrutura Judiciária Trabalhista; 

3. Competência territorial e material da Justiça do Trabalho; 

4. Atos, Termos e Prazos Processuais; 

5. Nulidades Processuais; 

6. Prova no Processo do Trabalho; 

7. Recursos no Processo do Trabalho; 

8. Execução Trabalhista. 
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