












Para as empresas conveniadas, são concedidos descontos nas mensalidades para os Beneficiários Diretos das 
instituições e, é extensivo aos Beneficiários Indiretos, como cônjuges, filhos e enteados.

São mais de 50 cursos de Graduação, entre Bacharelados, Licenciaturas, Cursos Superiores de Tecnologia e centenas de 
programas de Pós-Graduação Lato Sensu (Especialização e MBAs). Com Infraestrutura de ponta, com laboratórios 
equipados, tecnologias inovadoras, salas de aula diferenciadas para atender às necessidades de cada curso e biblioteca com 
acervo completo.

O desconto é de 10% para:

*Cursos Técnicos
*Cursos do Centro de Idiomas
*Cursos de Maturidade
*Extensão
*Graduação Presencial
*EAD (Graduação e Pós)
*Pós Graduação Presencial

Obs: desconto não é válido para os cursos de Administração Internacional, Medicina e Pilotagem Profissional de Aeronaves, e para os cursos 
de Pós Graduação em Odontologia



A Escola de Ciências Jurídicas e Sociais da Universidade Positivo oferece formação baseada 
em valores e fundamentos que capacitem os profissionais a compreender e atuar em um 
cenário complexo de relações sociais contemporâneas, nacionais e internacionais. Os cursos 
de Pós-Graduação Lato Sensu contam com um corpo docente altamente qualificado, que atua 
em cursos reconhecidos nacionalmente pela formação de qualidade.





Adriana Marcela Pompermaier
Consultora Pós Graduação em Direito
Universidade Positivo
(41) 99957-1012 e 3317-3493
adriana.pompermaier@up.edu.br
www.up.edu.br



A investigação forense é uma atividade que atrai profissionais de diversos campos de formação e atuação. Pensando nisso, a Pós-Graduação 
oferece uma visão abrangente do assunto, apresentando uma estrutura curricular multi e interdisciplinar, focando em áreas como Biologia, 
Física, Matemática, Química, Direito e Segurança Pública.
As aulas terão enfoque teórico-prático, em que os professores complementarão a exposição de conteúdos com casos reais e contextualização 
de acordo com sua atuação no mercado de trabalho.

Especialização tradicional
São mais de 200 opções de cursos em diversas áreas. Os professores são referência no mercado e a Universidade Positivo conta com uma das 
melhores infraestruturas de ensino do país. Cada curso tem estrutura curricular exclusiva e carga horária específica (com mínimo de 360 hs).

Diferenciais
Aulas ministradas por especialistas, peritos criminais e peritos federais.
Único curso com equipamentos individuais como lupas e microscópios.
As aulas são compostas por visitas técnicas.



Mercado de Trabalho
O pós-graduado estará apto a se inserir no mercado como assistente técnico em sua área de formação, assim como na coleta 
de dados de diferentes tipos de vestígios e na realização de laudos técnicos. Além disso, o profissional terá base para 
participar de concursos públicos focados em investigação forense.

Duração: 360 horas
De 27 de abril de 2019 a outubro de 2020.

Dias e Horários: Sábado e domingo das 8h30 às 12h30 e das 13h30 às 17h30, mensalmente
Unidade: Curitiba – Ecoville



Matriz curricular 

Bases legais da criminalística e segurança pública 
Medicina legal
Biologia forense 
Identificação humana e de substâncias químicas
Perícias na área de exatas e ferramentas analíticas 
Tópicos especiais 
Seminários



Coordenação: 

Karine Pinto e Vairo
Especialista em Entomologia Médica e Acarologia pela Fiocruz. Possui Mestrado e Doutorado em 
Entomologia com ênfase em Entomologia Forense. Atuou junto ao Instituto de Criminalística do Paraná. 
Possui experiência em taxonomia, biologia e ecologia de dípteros muscóides no Brasil e no exterior.

Ana Aparecida Nogueira Meyer - cbiologicas@up.edu.br
Mestre em Biologia Celular pela UFPR. Atualmente é professora, nível adjunto, da Universidade Positivo, nas 
áreas de Biologia celular, Histologia e Embriologia. Atua principalmente nos temas que envolvem Histologia e 
histopatologia de organismos aquáticos e Ciclo reprodutivo de bivalves límnicos.

mailto:cbiologicas@up.edu.br


O Curso de Especialização em Direito à Cidade e Gestão Urbana tem como objetivo dar suporte teórico e técnico à 
utilização de instrumentos de gestão municipal. Apresenta aspectos conceituais e metodológicos para elaboração, revisão e 
implementação de políticas públicas setoriais vinculadas ao direito à cidade e gestão urbana.

Especialização tradicional
São mais de 200 opções de cursos em diversas áreas. Os professores são referência no mercado e a UP conta com uma das 
melhores infraestruturas de ensino do país. Cada curso tem estrutura curricular exclusiva e carga horária específica (com 
mínimo de 360 horas).

Diferenciais
Este curso é uma parceria entre a Universidade Positivo e a Ambiens Sociedade Cooperativa, empresa reconhecida na área 
e que atua há 18 anos com planejamento urbano.
A maioria dos professores são ou foram sócios da Ambiens Cooperativa e estão diretamente ligados ao conhecimento 
universitário.
Professores unem a prática do trabalho com os conhecimentos acadêmicos.



Mercado de Trabalho
Por ser um curso interdisciplinar as áreas de atuação podem ser muito diversas. De forma geral, há a possibilidade de busca 
de trabalhos na administração pública ou em empresas que prestam serviços para a administração pública, em especial, 
ligadas à questão urbanística. O curso também possibilita trabalhos como pesquisadores e professores.

Duração: 380 horas
De 12 de abril de 2019 a novembro de 2020

Dias e Horários: Sextas-feiras das 19h às 22h e sábados das 8h30 às 12h30 e das 13h30 às 17h30, quinzenalmente

Unidade Curitiba – Santos Andrade

Investimento: 20 parcelas de R$ 650,00



Matriz curricular 

Política, estado e constituição 
Direito urbanístico 
Sociologia urbana 
Cidade, diversidade e território 
Teorias do planejamento urbano 
Plano diretor 
Planejamento urbano e gerenciamento de risco 
Gestão democrática 
Sistemas de informação aplicados à gestão urbana 
Planejamento e orçamento público 
Política setorial de mobilidade urbana 

Avaliação e monitoramento de políticas e programas 
Cidade em construção 
Ecologia e política urbana 
Regularização fundiária 
Políticas e programas habitacionais 
Cidade e patrimônio 
Arte, cidade e espaço público 
Cidade e ruralidades 
Instrumentos urbanísticos de gestão territorial 
Metodologia – EAD 
TCC 



Coordenação: 

Stefania Poeta Pontes
Graduada em Ciências Sociais pela UFPR, especialista em Direito à Cidade e Gestão Urbana 
pela Universidade Positivo, e mestre em Sociologia pelo Programa de Pós-Graduação em 
Sociologia pela UFPR. Desde 2010 é membro cooperada da Ambiens Sociedade Cooperativa 
atuando em diversos planos no âmbito do planejamento urbano.

Eduardo Faria Silva
eduardo.faria.silva@up.edu.br

mailto:eduardo.faria.silva@up.edu.br


O curso visa ao aperfeiçoamento, capacitação e especialização de profissionais que atuam na área do Direito e das Ciências 
Sociais Aplicadas, tendo como objetivo criar um novo campo de reflexão sobre os principais temas do Direito 
Administrativo contemporâneo para aprimorar a prática de advocacia, consultoria, exercício e assessoramento de 
atividades públicas. O curso possibilita, ainda, o envolvimento do pós-graduando com a pesquisa científica desenvolvida na 
Universidade Positivo.

Especialização tradicional
São mais de 200 opções de cursos em diversas áreas. Os professores são referência no mercado e a UP conta com uma das 
melhores infraestruturas de ensino do país. Cada curso tem estrutura curricular exclusiva e carga horária específica (com 
mínimo de 360 horas).
Diferenciais

Enfoque na resolução de problemas práticos.
Profissionais com elevado reconhecimento acadêmico e destaque profissional.
Aulas dinâmicas e focadas na discussão de casos concretos.



Mercado de trabalho
Os profissionais que realizarem o curso estarão capacitados a atuar perante a administração pública em qualquer instância. 
Para os servidores públicos, o curso tem como objetivo a profissionalização da função pública, aprimorando a gestão da 
administração pública e o atendimento ao interesse público.

Duração: 360 horas
De 01 de abril de 2019 a maio de 2020

Dias e Horários: Segundas e quartas-feiras das 19h às 22h, semanalmente
Unidade Curitiba – Santos Andrade

Investimento: 20 parcelas de R$ 649,00



Matriz curricular 
Módulo 1: 

Estado, constituição e administração pública
Fundamentos de direito público e de direito administrativo 
Administração pública contemporânea: instrumento de aproximação entre público e privado 
Fundamentos da administração pública 
Gestão municipal e legislação urbanística 
Orçamento e finanças públicas: fundamentos constitucionais e limites da lei de responsabilidade fiscal

Módulo 2:
Organização administrativa brasileira
Agentes políticos 
Servidores públicos e empregados públicos 
Processo administrativo e processo administrativo disciplinar 
Responsabilidade civil do estado e do agente público



Módulo 3:
Atividade empresarial do estado 
Atividade de polícia 
Serviços públicos e regulação 
Compliance e lei anticorrupção 
Arbitragem e o poder público: consensos e desafios 

Módulo 4:
Lei geral de licitações, pregão, RDC e sustentabilidade
Contratos administrativos 
O terceiro setor e as parcerias na administração pública
Convênios e consórcios públicos 



Módulo 5:
Controles da administração pública
Ações constitucionais e a fazenda pública em juízo 
Improbidade administrativa 
Crimes contra a administração pública 

Módulo 6:
Artigo científico de conclusão 

Módulo 7:
Congresso paranaense de direito administrativo 
Avaliações modulares



Coordenação: 

Fernando Menegat
fernando.menegat@up.edu.br
Mestre e graduado em Direito pela UFPR. Pós-graduado em Direito Administrativo. Professor de 
Direito Administrativo da Universidade Positivo. Coordenador da Pós-Graduação em Direito da 
Universidade Positivo. Advogado e consultor.

Fernando Borges Mânica
fernando.manica@up.edu.br
Doutor em Direito do Estado pela USP. Mestre em Direito do Estado pela UFPR. Pós-graduado em 
Direito do terceiro setor pela FGV-SP. Coordenador da Pós-Graduação em Direito da Universidade 
Positivo. Procurador do Estado do Paraná.

mailto:fernando.menegat@up.edu.br
mailto:fernando.manica@up.edu.br


Apesar de o profissional do Direito, cada vez mais, ser obrigado a possuir uma compreensão ampla das temáticas jurídicas atuais, os cursos de 
Graduação e Pós-Graduação ainda adotam abordagens despreocupadas em oferecer a necessária visão interdisciplinar exigida pelo mercado.
Pensando nisso, a Pós-Graduação em Direito Civil, do Consumo e Processo tem seu foco na interdisciplinaridade. No curso, o aluno terá a 
oportunidade de analisar os temas mais atuais desses ramos do direito a partir de uma abordagem que permitirá uma compreensão de todas 
as interligações que os envolvem.

Especialização tradicional
São mais de 200 opções de cursos em diversas áreas. Os professores são referência no mercado e a UP conta com uma das melhores 
infraestruturas de ensino do país. Cada curso tem estrutura curricular exclusiva e carga horária específica (com mínimo de 360 horas).

Diferenciais
Abordagem interdisciplinar.
Aulas se preocupam com as exigências do mercado.
Currículo alinhado às exigências dos editais de concursos públicos.



Mercado de trabalho
Os grandes escritórios de advocacia buscam, constantemente, profissionais especializados nas suas áreas de atuação. O curso, 
que aborda de forma conjunta as áreas de Direito Civil, do Consumo e Processo, pode contribuir para a capacitação desses 
profissionais tão procurados no mercado.

Duração: 360 horas
De 01 de abril de 2019 a julho de 2020

Dias e Horários: Segundas e quartas-feiras das 19h às 22h, semanalmente
Unidade Curitiba – Santos Andrade

Investimento: 20 parcelas de R$ 585,00



Matriz curricular

Módulo I – Relação jurídica civil, consumerista e processual 

Módulo II – Contratualidade e sua tutela processual 

Módulo III – Responsabilidade civil e sua tutela processual 

Módulo IV – Direitos reais, familiares e sucessórios e sua tutela processual 

Módulo V – O CPC/2015 e sua influência sobre o direito civil e consumerista

TCC



Coordenação: 

Leandro José Rutano
leandro.rutano@up.edu.br
Mestre em Direito das Relações Sociais pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da UFPR. Professor 
de Direito Processual Civil na Universidade Positivo. Advogado no escritório Marinoni Advocacia.

Thaís Goveia Pascoaloto Venturi
thais.pascoaloto@up.edu.br
Pós-doutora na Fordham University – The School of Law em Nova York. Mediadora pela Universidade da 
Califórnia – Berkeley Law School. Doutora e mestre em Direito das Relações Sociais pela UFPR e 
especialista em Direito Civil e Direito Administrativo.

mailto:leandro.rutano@up.edu.br
mailto:thais.pascoaloto@up.edu.br


O Direito das Famílias e das Sucessões é um dos campos jurídicos que mais demanda revisão e atualização por parte do profissional do Direito. É 
nesse sentido que o presente curso busca, por meio de uma abordagem aprofundada e interdisciplinar do fenômeno familiar, capacitar seus alunos 
para compreender e solucionar de forma adequada questões relacionadas ao Direito Familiar e Sucessório. Além disso, tópicos contemporâneos 
sobre o Direito das Famílias e Sucessões serão abordados por docentes altamente qualificados e reconhecidos no mercado, que trarão ao aluno vasta 
experiência teórica e prática.

Especialização tradicional
São mais de 200 opções de cursos em diversas áreas. Os professores são referência no mercado e a Universidade Positivo conta com uma das 
melhores infraestruturas de ensino do país. Cada curso tem estrutura curricular exclusiva e carga horária específica (com mínimo de 420 horas).

Diferenciais
Corpo docente qualificado para o ensino de uma grade curricular profunda e inovadora, que alia aspectos materiais, processuais e extraprocessuais 
relacionados ao Direito das Famílias e Sucessões.
Abordagem diferenciada e interdisciplinar dos problemas familiares, tendo em vista não apenas aspectos litigiosos e processuais, mas também 
métodos autocompositivos para solução de conflitos, como a mediação.
Visão analítica e aprofundada de diversos conceitos e institutos jurídicos do Direito das Famílias e Sucessões, visando não apenas a atualização do 
aluno, mas também a capacitação para a solução de demandas juridicamente complexas.



Mercado de trabalho
Pessoas especializadas em Direito das Famílias e Sucessões encontram um mercado pouco explorado e com grandes chances 
de ascensão. Além da atualização constante, o mercado tem valorizado profissionais que buscam soluções criativas e 
interdisciplinares para questões familiares, indo além de aspectos meramente jurídicos e procedimentais.

Duração: 360 horas
Início: abril de 2019
Previsão de término: julho de 2020

Dias e Horários: Terças e quintas-feiras durante a noite. Semanalmente.
Unidade: Curitiba – Santos Andrade
Investimento: 20 parcelas de R$ 585



Matriz curricular 
Módulo I - Introdução e Teoria Geral do Direito das Famílias 
Módulo II - Vínculos de Parentalidade
Módulo III - Planejamento Familiar e Reprodução Assistida 
Módulo IV - Relações de Conjugalidade: Casamento e União Estável 
Módulo V - Novas Relações de Conjugalidade
Módulo VI - Direito Protetivo, Obrigações e Responsabilidades nas Relações Familiares 
Módulo VII - Introdução e Teoria Geral do Direito das Sucessões 
Módulo VIII - Sucessão Legítima 
Módulo IX - Sucessão Testamentária 
Módulo X - Planejamento Sucessório 
Módulo XI - Aspectos Previdenciários e Tributários no Direito das Famílias e Sucessões 
Módulo XII - Psicologia e a Natureza do Conflito Familiar
Módulo XIII- Mediação e Métodos Autocompositivos nos Conflitos Familiares



Coordenação 

Pablo Antonio Lago
Doutor e mestre em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela USP. Graduado em Direito pela PUCPR. 
Pesquisador do Grupo de Estudos em Direito Civil do PPGD/UFPR – Grupo Virada de Copérnico. 
Professor de Direito das Famílias e Sucessões na Universidade Positivo. Associado ao IBDFAM.



Com a recente reforma trabalhista, a demanda por profissionais capacitados a contornar as inseguranças jurídicas decorrentes das
relações de trabalho tem aumentado. Percebendo que a sociedade se encontra em constante mutação, cabe ao Direito do Trabalho 
responder às novas contingências da relação capital-trabalho.
Esta Especialização possui uma matriz curricular voltada à compreensão crítica e domínio das novas regras e institutos trabalhistas, 
habilitando o estudante a prevenir passivos trabalhistas e atuar em juízo no melhor interesse de seu cliente, seja ele o trabalhador 
ou o empregador.

Especialização tradicional
São mais de 200 opções de cursos em diversas áreas. Os professores são referência no mercado e a UP conta com uma das melhores 
infraestruturas de ensino do país. Cada curso tem estrutura curricular exclusiva e carga horária específica (com mínimo de 360 
horas).

Diferenciais
A matriz curricular foi integralmente revista para contemplar a reforma trabalhista (Lei 13.467/17).
O corpo docente é altamente qualificado, composto por renomados advogados e magistrados.



Mercado de trabalho
As novidades trazidas pela reforma trabalhista demandam atualização profissional dos operadores do Direito que 
atuam na área trabalhista. A Pós-Graduação em Direito e Processo do Trabalho habilita seus alunos para lidarem 
estas novas necessidades, seja no âmbito contencioso, ou na consultoria empresarial preventiva.

Duração: 360 horas
De 01 de abril de 2019 a junho de 2020

Dias e Horários: Segundas e quartas-feiras das 19h às 22h, semanalmente

Unidades: Curitiba – Santos Andrade

Investimento: 21 parcelas de R$ 585,00



Matriz curricular 

MÓDULO 1 (DIREITO INDIVIDUAL DO TRABALHO)
A base do direito do trabalho: os princípios basilares e o contrato de trabalho 
Modernas relações de trabalho e emprego 
A ordem constitucional brasileira e os direitos sociais 
Responsabilidade civil do empregador e dano extrapatrimonial 
Remuneração e salário 
Duração do trabalho 
Extinção contratual
Avaliação de módulo 



MÓDULO 2 (DISCIPLINAS CORRELATAS AO DIREITO DO TRABALHO) 
Direito penal do trabalho
Direito desportivo do trabalho 
Noções básicas de direito societário e a responsabilidade dos sócios perante dívidas 
trabalhistas 
Noções de direito previdenciário e tributário voltados às relações trabalhistas
Direito internacional do trabalho 
Estudos avançados interdisciplinares 
Avaliação de módulo 

MÓDULO 3 (DIREITO COLETIVO DO TRABALHO) 
Direito sindical 
Negociação coletiva 
Avaliação de módulo



MÓDULO 4 (DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO) 
Petição inicial e resposta do réu 
Ônus da prova 
Recursos trabalhistas 
Execução trabalhista 
Ações especiais no processo do trabalho 
Cálculos trabalhistas 
Acidentes do trabalho e doenças ocupacionais: perícias médicas 
Processo eletrônico e novas tecnologias
Métodos alternativos de solução de conflitos 
Avaliação de módulo 
Metodologia científica 
TCC



Coordenação: 

Alessandra Barichello Boskovic
Advogada, doutora e mestre em Direito pela PUCPR. É professora de Direito do 
Trabalho no curso de Direito na Universidade Positivo e Visiting Scholar na 
Fordham University School of Law.



Os profissionais com Especialização em Direito Educacional – Teoria e Prática no Cotidiano Escolar detém fundamentos jurídicos e
pedagógicos que os orientam na prevenção adequada e sistemática de litígios e correta intervenção quando necessário, podendo atuar como 
gestores, administradores, coordenadores pedagógicos e, no caso dos advogados, como especialistas em direito educacional.

Especialização tradicional
São mais de 200 opções de cursos em diversas áreas. Os professores são referência no mercado e a UP conta com uma das melhores 
infraestruturas de ensino do país. Cada curso tem estrutura curricular exclusiva e carga horária específica (com mínimo de 360 horas).

Diferenciais
Professores com experiência nas práticas educacionais, seja no ambiente escolar ou jurídico.
Acompanhamento direto da coordenação para com o pós-graduando.
Conhecimento juspedagógico para atendimento das demandas escolares.



Mercado de trabalho
O profissional pós-graduado nesse curso é habilitado para realizar orientações de natureza juspedagógica.

Duração: 398 horas
De 05 de abril de 2019 a março de 2021

Dias e Horários: Sextas-feiras das 19h às 22h e sábados das 8h30 às 12h30 e das 13h30 às 17h30, quinzenalmente
Unidade: Curitiba – Santos Andrade



Matriz curricular 

Introdução ao estudo do Direito 
Direito constitucional aplicado a instituições de ensino 
Educação e contemporaneidade e seus conflitos 
Direito civil aplicado: contratos e responsabilidade civil 
Direito trabalhista: garantias e obrigações 
Direito penal e ato infracional no ambiente educacional 
Direito do consumidor no ambiente educacional 
Direito administrativo: procedimentos e efetividade na escola 
Estatuto da criança e do adolescente no cotidiano escolar 
Direito digital aplicado à educação 
Educação inclusiva e especificidades da Lei Brasileira de Inclusão 
LDB e a organização pedagógica da escola 
Direito da família e suas implicações na escola 
Aula de campo 
Direitos humanos, educação e diversidades 
Fundamentos educacionais 
Práticas restaurativas no cotidiano escolar



Coordenação: 

Angela Christianne Lunedo de Mendonça
Pedagoga com experiência na Rede Pública e Privada de ensino, bacharel em Direito, especialista em Direito 
Educacional, especialista em Administração Escolar, assessora no Ministério Público do Estado do Paraná – Centro de 
Apoio Operacional das Promotorias da Criança do Adolescente e da Educação.

Rozangela Barbosa de Sales
Pedagoga e advogada, com experiência em coordenação pedagógica na Rede Pública e Privada de Ensino. Advogada 
com experiência em direito educacional, execução de pena e processo criminal. Especialista em Direito Educacional e 
Educação Inclusiva.



Tendo em vista as constantes turbulências na realidade política brasileira é necessário um debate acadêmico constante em torno dos rumos e 
perspectivas do ordenamento jurídico que disciplina as regras do jogo político, tornando relevantes as disciplinas e cursos de Pós-Graduação 
em Direito Eleitoral.
O curso de Pós-Graduação em Direito Eleitoral consolida a Universidade Positivo como a principal promotora do Direito Eleitoral no Estado do 
Paraná e uma das principais no Brasil, posição que a colocou como sede oficial do Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral em duas edições.

Especialização tradicional
São mais de 200 opções de cursos em diversas áreas. Os professores são referência no mercado e a UP conta com uma das melhores 
infraestruturas de ensino do país. Cada curso tem estrutura curricular exclusiva e carga horária específica (com mínimo de 360 horas).

Diferenciais
Parceria com tribunais eleitorais e escolas judiciárias eleitorais de todos os estados.
Participação gratuita no VII Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral, o maior do Brasil na matéria, realizado na Universidade Positivo desde 
2014.



Mercado de trabalho
Advogados, assessores parlamentares, servidores e membros do Poder Judiciário que queiram se qualificar no estudo e no 
aperfeiçoamento profissional na área do Direito Eleitoral.

Duração: 382 horas
De 28 de março de 2019 a junho de 2020

Dias e Horários: Quintas e sextas-feiras das 19h às 22h, semanalmente

Unidade Curitiba – Santos Andrade

Investimento: 18 parcelas de R$ 679,00



Matriz curricular

Propaganda eleitoral 
Financiamento de campanhas e prestação de contas 
Abuso de poder e perda de mandato no direito eleitoral 
Direito processual eleitoral e o NCPC/2015 
Ação de impugnação de mandato eletivo 
Ação de investigação judicial eleitoral 
Representações eleitorais
Recursos e tutela específica no direito eleitoral 
Crimes eleitorais 
Processo penal eleitoral 
Metodologia da pesquisa científica – EAD 
TCC



Coordenação: 

Luiz Eduardo Peccinin
Bacharel e mestre em Direito do Estado pela UFPR, especialista em Direito Administrativo pelo 
Instituto de Direito Romeu Felipe Bacellar, especialista em Direito Eleitoral pela Universidade 
Positivo. Vice-presidente do Iprade e membro da Abradep.

Luiz Fernando Casagrande Pereira
Doutor e mestre em Direito Processual Civil pela UFPR. Professor de processo civil da Pós-
Graduação do Instituto de Direito Romeu Bacellar e de outras instituições. Atualmente é 
conselheiro titular do Conselho Seccional na OAB/PR. Sócio-fundador do VG&P Advogados.



A Pós-Graduação em Direito Empresarial e Societário supre uma importante lacuna, com um curso aprofundado, atualizado e integrado com o 
mercado. Além de temas tradicionais, o curso inclui temas como tecnologia, blockchain, mercado de capitais, securitização e arbitragem.
Há forte preocupação do diálogo com o mercado, com a realização de eventos de profissionais de diferentes ramos que representam o dia a 
dia. O curso inclui oficina de redação de contratos e atividade simulada de arbitragem.

Especialização tradicional
São mais de 200 opções de cursos em diversas áreas. Os professores são referência no mercado e a UP conta com uma das melhores 
infraestruturas de ensino do país. Cada curso tem estrutura curricular exclusiva e carga horária específica (com mínimo de 360 horas).

Diferenciais
Disciplinas específicas ligadas à tecnologia (blockchain, inovação) e amplo contato com profissionais do mercado, inclusive fora do espaço 
jurídico.
O enfoque prático se traduz na preocupação com o contato com o mercado, bem como atividades simuladas, com uma disciplina específica de 
simulação de arbitragem.
Trabalho de conclusão de curso constitui projeto prático, sem monografia ou artigo.



Mercado de trabalho
O mercado de trabalho é amplo e envolve a atuação na área de advocacia, empresas, assessoria negocial, bancos, assessoria 
de investimentos, departamentos jurídicos e imobiliárias. O conhecimento da área empresarial e societária é fundamental 
para litígios empresariais.

Duração: 360 horas
De 12 de abril de 2019 a maio de 2020

Dias e Horários: Sextas-feiras das 19h às 22h e sábados das 8h30 às 12h30, quinzenalmente

Unidade Curitiba – Santos Andrade

Investimento: 24 parcelas de R$ 585,00



Matriz curricular

Módulo I:
Fundamentos de direito societário
Sociedades empresárias e teoria da empresa
Sociedades de responsabilidade limitada
Sociedades anônimas
Direito societário contemporâneo
Oficina de direito societário (atividade prática)

Módulo II:
Empresa e mercado
Direito concorrencial
M&A – Fusões e aquisições
Diálogos com o mercado e cases
Títulos de crédito
Direito contratual
Contratos empresariais
Desafios do mercado empresarial
Elementos de macroeconomia
Introdução ao mercado de capitais e securitização



Módulo III:
Gestão e responsabilidade empresarial 
Gestão de departamento jurídico 
Direito do trabalho e reforma trabalhista 
Seguro de responsabilidade civil profissional
Seguro D&O (Responsabilidade Civil de Diretores e 
Administradores)
A empresa e o direito do consumidor 
Responsabilidade criminal e empresa
Compliance e legislação anticorrupção 
Empresas familiares e governança corporativa 
Temas contemporâneos do direito empresarial
Ações coletivas 

Módulo IV – Tributação, falência e propriedade intelectual 
Falências e recuperação judicial
Fundamentos do direito tributário
Tributação da empresa 
Propriedade intelectual I 
Propriedade intelectual II 
Introdução à Contabilidade 
Módulo V:
Negociação e Tecnologia 
Atividade prática de conclusão de curso 
Arbitragem e Simulação Arbitral 
Negociação e técnicas negociais
Análise Econômica do Direito 
Inovação e Tecnologia e Startups 
Blockchain e Mercado



Coordenação: 

Gabriel Schulman
schulman.gabriel@up.edu.br
Doutor em Direito pela UERJ e mestre e Bacharel em Direito pela UFPR. Especialista em Direito da 
Medicina pela UC em Portugal. É professor da Universidade Positivo e ex-professor da UFPR. 
Coordenador do curso de Pós-Graduação em Direito Imobiliário da Universidade Positivo desde 2012.

Roberto Di Benedetto
roberto.benedetto@up.edu.br

Rui Ferraz Paciornik

mailto:schulman.gabriel@up.edu.br
mailto:roberto.benedetto@up.edu.br


A Pós-Graduação em Direito Imobiliário reúne professores com diferentes especialidades, com experiência prática no mercado. É importante 
destacar que o campo do direito imobiliário é alvo de constantes renovações. Recentemente, foi editada a Lei 13.465/2017 com impacto 
sobre o regime da laje, o condomínio de lotes e a disciplina jurídica da alienação fiduciária. As figuras específicas do setor como a 
incorporação imobiliária, o built to suit, o financiamento no âmbito do SFH, exigem conhecimentos apropriados. Na esfera registral, por força 
da Lei 13.097/2015, a partir de 2017, as matrículas devem estar devidamente atualizadas. Este cenário exige ao profissional uma atualização, 
bem como o conhecimento teórico e prático que a esta oferece.

Especialização tradicional
São mais de 200 opções de cursos em diversas áreas. Os professores são referência no mercado e a UP conta com uma das melhores 
infraestruturas de ensino do país. Cada curso tem estrutura curricular exclusiva e carga horária específica (com mínimo de 360 horas).

Diferenciais
Curso consagrado, com amplo reconhecimento pelo mercado com turmas em todos os anos desde 2012.
Conta com professores com diferentes formações e de diversos locais do país.

Parceria com a Anoreg. As aulas são dinâmicas e realizadas durante a semana, nas terças e quartas-feiras.



Mercado de trabalho
O mercado de trabalho é amplo e envolve a atuação na advocacia, construtoras, bancos, assessoria de investimentos, departamentos
jurídicos, corretoras e imobiliárias. Não há negócio sem imóvel, uma sede ou um galpão. A atuação no ramo imobiliário inclui a esfera 
contratual, assessoria técnica de negócios e empreendimentos, tributação de operações imobiliárias e contencioso imobiliário. O 
conhecimento da área imobiliária é fundamental para litígios empresariais, assim como a partilha de bens no divórcio e no âmbito sucessório. 
Observa-se assim um amplo espectro de demandas em que aliar a teoria e prática do direito imobiliário é essencial.

Duração: 360 horas
De 02 de abril de 2019 a maio de 2020

Dias e Horários: Terças e quartas-feiras das 19h às 22h, semanalmente

Unidade Curitiba – Santos Andrade

Investimento: 20 parcelas de R$ 585,00



Matriz curricular 

Metodologia – EAD
MÓDULO I – Contratual imobiliário 
Contratos imobiliários 
Obrigações (contratos e responsabilidade civil) 
Princípios contratuais 
Avaliação do módulo – Oficina

MÓDULO II – Direitos reais e direito urbanístico 
Direito condominial 
Direitos reais 
Usucapião, direito de superfície e direito de laje 

Medidas de urgência no direito imobiliário (seminário
Avaliação do módulo – Oficina 

MÓDULO III – Direito registral e operações imobiliárias 
Alienação fiduciária em garantia 
Direito registral imobiliário 
Incorporação imobiliária 
Questões controvertidas de direito registral 
Tributação em operações imobiliárias 



MÓDULO IV – Família, empresa e meio ambiente 
Direito de família 
Direito empresarial 
Direito ambiental 
Direito sucessório aplicado ao direito imobiliário

Módulo V – Negociação e solução de conflitos imobiliários 
Arbitragem em operações imobiliárias 
Direito processual para questões imobiliárias 
Mercado imobiliário 
Negociações e técnicas negociais 
Financiamento imobiliário e conflitos judiciais 

MÓDULO VI – Temas atuais do mercado imobiliário 
Estatuto das cidades e direito urbanístico 
Zoneamento urbano e cidade 
Desafios contemporâneos do mercado 
Temas do direito imobiliário 
Novas questões de direito imobiliário 
TCC 



Coordenação: 

Gabriel Schulman
schulman.gabriel@up.edu.br
Advogado. Doutor em Direito pela UERJ e mestre em Direito das 
Relações Sociais pela UFPR. Professor da Escola de Direito da 
Universidade Positivo.

Roberto Di Benedetto
roberto.benedetto@up.edu.br

mailto:schulman.gabriel@up.edu.br
mailto:roberto.benedetto@up.edu.br


Com a sociedade em constante mutação, profissionais dos mais diversos ramos do Direito enfrentam problemas diretamente 
ligados às transformações que marcam a prática penal contemporânea.
A Especialização em Direito Penal e Direito Processual Penal visa a fomentar a reflexão e promover a capacidade crítica sobre
a envergadura extrajurídica do Direito Penal. O curso ainda aprofunda a teoria geral do Direito Penal e do Processo Penal e 
engloba o estudo dos crimes em espécie.

Especialização tradicional
São mais de 200 opções de cursos em diversas áreas. Os professores são referência no mercado e a UP conta com uma das 
melhores infraestruturas de ensino do país. Cada curso tem estrutura curricular exclusiva e carga horária específica (com 
mínimo de 360 horas).

Diferenciais
Aprofundamento de aspectos teóricos e práticos.
Discussões sobre temas atuais e controversos.



Mercado de trabalho
O curso qualifica o aluno para atuação em qualquer subárea do Direito Penal (como Direito Penal Empresarial, Crimes de Rua, 
Tribunal do Júri, etc.), bem como propicia uma preparação para Pós-Graduação Stricto Sensu e para concursos públicos.

Duração: 362 horas
De 28 de março de 2019 a setembro de 2020

Dias e Horários: Quintas e sextas-feiras das 19h às 22h, semanalmente

Unidade Curitiba – Santos Andrade

Investimento: 20 parcelas de R$ 700,00



Matriz curricular

Módulo 1:
Política criminal contemporânea 
Princípios do direito penal e teoria da norma penal 
Teoria da conduta 
Crimes dolosos 
Crimes omissivos 
Crimes culposos 
Antijuridicidade e culpabilidade 
Concurso de agentes 
Direito penal internacional 
Dosimetria da pena 
Fundamentos da pena 

Módulo 2: 
Teoria geral do processo penal 
Teoria da prova e meios de investigação 
Procedimentos e nulidades 
Medidas cautelares pessoais 
Medidas cautelares patrimoniais 
Sentença e recursos 



Módulo 3: 
Crimes contra a vida e tribunal do júri
Crimes contra o patrimônio 
Tráfico de entorpecentes 
Associação e organização criminosa 
Violência de gênero 
Crimes fiscais 
Crimes contra o sistema financeiro 
Crimes contra a administração pública 
Lavagem de dinheiro 
Crime e sociedade 

Módulo 4:
Metodologia científica

Módulo 5:
TCC 



Coordenação: 

André Szesz
Graduado em Direito pelo Unicuritiba, pós-graduado em Direito Penal e 
Criminologia Pelo ICPC/UFPR e mestre em Ciências Jurídico-Criminais pela 
Universidade de Coimbra. Membro do conselho editorial da Revista Brasileira de 
Ciências Criminais (IBCCrim).

Roberto Di Benedetto



O curso oferece visão sistemática do regime tributário brasileiro, da legislação dos principais impostos e contribuições e das 
formas e alternativas de planejamento tributário e societário. O objetivo é proporcionar uma visão completa do sistema 
tributário nacional, dos tributos que o compõem, do atual panorama jurídico e das nuances inerentes ao processo 
administrativo e processo judicial tributário.

Especialização tradicional
São mais de 200 opções de cursos em diversas áreas. Os professores são referência no mercado e a UP conta com uma das 
melhores infraestruturas de ensino do país. Cada curso tem estrutura curricular exclusiva e carga horária específica (com 
mínimo de 360 horas).

Diferenciais
O curso tem uma história de 13 anos de experiência e sucesso atestado pelos egressos nas edições anteriores.
Metade do tempo em sala é destinado a estudos de casos e a Especialização conta com a melhor equipe de profissionais nas 
áreas contábil, tributária e processual.

https://universidade.up.edu.br/pos-graduacao/direito-tributario-e-processo-tributario/
https://universidade.up.edu.br/pos-graduacao/direito-tributario-e-processo-tributario/


Mercado de trabalho
Há uma grande demanda por profissionais qualificados na área de consultoria, assessoria e gestão fiscal e tributária, 
tanto em grandes empresas quanto em escritórios de consultoria tributária e de advocacia.

Duração: 360 horas
De 26 de março de 2019 abril de 2020

Dias e Horários: Terças e quintas-feiras das 19h às 22h, semanalmente

Unidade Curitiba – Santos Andrade

Investimento: 20 parcelas de R$ 680,00

https://universidade.up.edu.br/pos-graduacao/direito-tributario-e-processo-tributario/
https://universidade.up.edu.br/pos-graduacao/direito-tributario-e-processo-tributario/


Matriz curricular 

Direito Constitucional Tributário I 
Direito Constitucional Tributário II e III 
Contabilidade (geral e aplicada) 
Tributação e ICMS 
Tributação e IRPJ, IPI, IOF e extrafiscalidade
Tributação e previdência I e II 
Tributação e ISS, IPTU, IPVA, ITBI e ITCMD 
Processo Tributário I
Processo Tributário II 
Tax Planning 
Direito Penal Tributário e tributação internacional 
Seminários 
TCC e estudos de caso (orientação, acompanhamento e avaliação)

https://universidade.up.edu.br/pos-graduacao/direito-tributario-e-processo-tributario/
https://universidade.up.edu.br/pos-graduacao/direito-tributario-e-processo-tributario/


Coordenação: 

Flávio de Azambuja Berti
18042@up.edu.br
Doutor em Direito do Estado pela UFPR, mestre em Teoria do Direito 
pela UFSC e procurador-geral do Ministério Público de Contas do 
Paraná.

Marcelo Hille
marcelo.hille@up.edu.br

https://universidade.up.edu.br/pos-graduacao/direito-tributario-e-processo-tributario/
https://universidade.up.edu.br/pos-graduacao/direito-tributario-e-processo-tributario/
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