
 

PLANO DE APRENDIZAGEM DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA SOBRE 
REFORMA TRABALHISTA 

Modalidade: Educação à Distância 

1. DATA DE INÍCIO: 26 de janeiro de 2018 

2. DATA DE TÉRMINO: 25 de fevereiro de 2018 

3. CARGA HORÁRIA: 30 h 

4. DESCRIÇÃO 

O Curso de Formação Continuada sobre Reforma Trabalhista, na modalidade de educação à 

distância, terá carga horária de 30 horas, divididas em 4 (quatro) aulas de conteúdo específico. 

Durante o curso, os Alunos-Juízes se dedicarão a assistir aos vídeos e discutir o conteúdo nos 

fóruns. Os últimos quatro dias serão destinados à avaliação final. 

5. OBJETIVO GERAL 

Discutir as alterações promovidas pela Lei nº 13.467/2017, conhecida como “Reforma 

Trabalhista”, de forma teórica e prática, identificando os impactos da nova legislação nos 

institutos tradicionais do Direito e do Processo do Trabalho, avaliando o texto legal a partir das 

normas constitucionais e convencionais e promovendo discussão acerca da aplicação cotidiana, 

como também instigar o debate científico acerca da mencionada Lei, para que os Alunos-Juízes 

possam construir suas próprias conclusões sobre a interpretação a ser conferida à Reforma 

Trabalhista, reafirmando a independência e a imparcialidade no exercício da função jurisdicional. 

6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Ao final do curso, o Aluno-Juiz deverá ser capaz de:  

– Criar juízo próprio de valor acerca das modificações produzidas pela Reforma Trabalhista. 

– Identificar os impactos da nova legislação sobre os institutos e princípios tradicionais do Direito e 

do Processo do Trabalho. 

– Aplicar as alterações legislativas em suas decisões de forma independente e imparcial. 



 
7. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

INÍCIO TÉRMINO AULA 
CARGA 
HORÁRI

A 

CONTEÚDO 

26/1/2018 31/1/2018 Aula 1 6 h 

Grupo Econômico, Responsabilidade dos 

Sócios Retirantes, Prescrição e 

Fiscalização  

1/2/2018 7/2/2018 Aula 2 6h 
Duração do Trabalho, Teletrabalho e 

Negociado sobre Legislado 

8/2/2018 14/2/2018 Aula 3 6 h 

Novos Modelos de Contratação e 

Extinção do Contrato de Trabalho; 

Solução dos Conflitos Trabalhistas 

(Quitação anual, Acordo extrajudicial e 

Arbitragem) 

15/2/2018 21/2/2018 Aula 4 6 h 
Processo do Trabalho, Procedimento e 

Responsabilidade Processual 

22/2/2018 25/2/2018 Avaliação 6 h Avaliação da Aprendizagem 

 

ATENÇÃO! 

Desistência do curso: 

 Não será possível o cancelamento da matrícula do aluno após o início do curso. 

 O prazo para cancelamento de matrícula será até o dia anterior ao início do curso. 

 O Aluno-Juiz deverá encaminhar a solicitação de desistência, no prazo acima 

mencionado, para sua Escola Judicial (responsável pelas inscrições e por concretizar o 

cancelamento junto à ENAMAT). 

 No caso de desistência no decorrer do curso, será aplicado o conceito SEM 

APROVEITAMENTO. 

 

Onde a Justiça vai à Escola 


