
 

 

PLANO DE ENSINO 

 

Curso: Direito  

Disciplina:  DIREITO DO TRABALHO II 

Período: 8°    Turmas: Diurno e Noturno     Carga Horária: 72 h/a 

Ano: 2018. 

 

EMENTA 

 

A disciplina envolverá a continuidade dos temas relativos aos direitos individuais do 

trabalho, em seu início e, a posteriori, serão tratados temas relativos ao direito coletivo 

do trabalho e seus impactos nas relações contratuais de emprego. 

 

OBJETIVO GERAL 

 

Promover o conhecimento do Direito do Trabalho, especificamente, o Direito Coletivo 

do Trabalho que representa o impacto do sindicalismo e das negociações coletivas nas 

relações de trabalho. Primar-se-á, também, pela transmissão aos acadêmicos da 

importância de um estudo crítico do Direito do Trabalho para o combate às constantes 

e visíveis violações dos direitos laborais na seara das relações de emprego. 

 

 

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 do Trabalho; 

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

de outras fontes do Direito 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. 

 

 

CONTEÚDO  

 

1. Duração do Trabalho. 1.1 Jornada normal de trabalho 1.2 Jornada extraordinária 

de trabalho 1.3 Prorrogação, compensação e redução da jornada de trabalho 1.4 Turnos 

ininterruptos de revezamento 1.5 Horas in itinere 1.6 Sobreaviso e prontidão 1.7 

Trabalho noturno 1.8 Intervalos para descanso 1.9 Repouso semanal remunerado e dias 

feriados 1.10 Trabalho em tempo parcial  

 

2. Férias. 2.1 Conceito e natureza jurídica 2.2 Período aquisitivo 2.3 Período 

concessivo 2.4 Remuneração das férias 2.5 Férias coletivas 

 



 

 

3. Remuneração. 3.1 Remuneração 3.2 Salário 3.3 Elementos Componentes do 

Complexo Remuneratório 3.4 Elementos Não Integrantes do Complexo Remuneratório  

 

4. Sistema de Garantia Salarial. 4.1 Princípios de Proteção ao Salário 4.2 Regras 

Legais de Proteção  

 

5. Trabalho da mulher e do menor.  

 

6. Medicina e Segurança do Trabalho. 6.1. Órgãos de Segurança; 6.2. Equipamentos 

de Proteção Individual e Coletivo; 6.3. Meio-ambiente do Trabalho: atividades 

insalubres e perigosas  

 

7. Prescrição. 7.1 Prescrição Bienal 7.2 Prescrição Quinquenal 7.3 Prescrição Total 7.4 

Prescrição Parcial  

 

8. Direito Coletivo do Trabalho. 8.1 Denominação, conceito, evolução 8.2 

Organização sindical brasileira  

 

9. Negociação Coletiva. 9.1 História, denominação, definições 9.2 Acordos e 

Conveções 9.3 Conteúdo e condições de validade 9.4 Controvérsias resultantes das 

convenções e acordos coletivos  

 

10. A Greve na Perspectiva Industrialista e Pós-industrialista. 

 

METODOLOGIA 

 

A disciplina será desenvolvida com aulas expositivas dialogadas e práticas, sendo 

incentivada a participação dos alunos nos questionamentos e debates apresentados, 

acompanhadas de metodologias que privilegiam a integração entre teoria e prática, 

entre elas: estudos de casos, análise de jurisprudência, elaboração de trabalhos práticos 

e produção de textos, realização de seminários (elaborados pelos alunos da disciplina) 

e ciclo de palestras (com professores convidados, profissionais da área e/ou de áreas 

afins), quando pertinente. 

 

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. 
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