
Identificação da Componente 

Componente Curricular:  Direito do Trabalho Código:  SL4122 

 

Ementa 

Introdução ao Direito do Trabalho: fontes, integração e princípios. Flexibilização dos direitos trabalhistas. Relação de 

Trabalho x Emprego. Empregador: grupo econômico, sucessão de empresas, sócio retirante e poderes do 

empregador. Contrato Individual de Trabalho: elementos, classificação, alteração, suspensão e interrupção. Duração 

do trabalho. Trabalho extraordinário. Períodos de descanso. Remuneração: salário, parcelas salariais, parcelas sem 

natureza salarial, salário utilidade. Equiparação salarial. Estabilidade e FGTS. Término do contrato de trabalho: aviso 

prévio, prescrição e decadência. Direito Coletivo do Trabalho: organização sindical, negociação coletiva e greve.  

 

Objetivos 

Objetivo Geral: Propiciar a compreensão do Direito do Trabalho enquanto ramo jurídico para o desenvolvimento das 

atividades de administrador; 

Objetivos Específicos: 

- Fornecer ao aluno os conhecimentos necessários à interpretação dos problemas sociais e econômicos decorrentes 

das relações de trabalho e sua regulação através das normas jurídicas trabalhistas;  

- Identificar os direitos e obrigações atribuíveis às partes integrantes do contrato de trabalho e demais contratos de 

prestação de serviços; 

- Analisar aspectos do sindicalismo, do direito coletivo do trabalho e funcionamento da Justiça do Trabalho. 
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