
 

 

 

CURSO DE EXTENSÃO ONLINE 
 

PRÁTICA TRABALHISTA  
PARA INICIANTES 

 
Prof. Renato Britto Barufi 

 Mestrando em direito (UNAERP), especialista em direito material e processual do trabalho (PUC-Minas) e 
em direito processual civil e empresarial (FDF), bacharel em Direito (UNIFRAN), membro efetivo da 

Comissão de Direito do Trabalho da OAB Franca, professor de direito material e processual do trabalho em 
cursos preparatórios para OAB e pós-graduação na Escola Superior de Direito, advogado atuante na seara 

trabalhista. 
 
OBJETIVO 
O presente curso tem como objetivo apresentar a prática forense trabalhista aos estudantes de 
direito e advogados recém-formados. Oferecendo um conteúdo atualizado e voltado 
especificamente para o dia a dia do advogado que milita ou militará na Justiça do Trabalho, serão 
estudadas as três principais peças trabalhista, petição inicial, contestação, recurso ordinário e 
também a própria audiência. A matéria será sempre apresentada da seguinte forma: 
primeiramente uma abordagem teórica utilizando-se das principais doutrinas sobre o tema, logo 
em seguida será realizada a parte prática onde os discentes, juntamente com o professor irão 
elaborar as peças ou então realizar uma audiência simulada. 

 
DATAS: Quartas-Feiras - 07 encontros (01/07, 08/07, 15/07, 22/07, 29/07, 05/08, 26/08). 
 
HORÁRIO: 17:30 às 19:00 
 
FORMATO1: Encontro remoto pelo zoom, ao vivo, por meio da plataforma moodle 
 
PÚBLICO ALVO: Alunos de graduação em Direito (especialmente da 3ª, 4ª e 5ª séries) e 
toda comunidade externa interessada no objetivo deste curso. 
 
VALOR: R$ 25,00 
 
INSCRIÇÕES2: Os alunos da FDF poderão fazer a inscrição diretamente no portal ao 
aluno, após o login, na opção “requerimentos”. Aos interessados da comunidade externa 
e os alunos que tiverem qualquer dificuldade em acesso ao sistema, basta enviar um 
email para “assessoriapedagogica.fdf@gmail.com” solicitando a inscrição. 

                                                           
1 Caso seja encerrado o período de pandemia e isolamento social antes do término do curso, as aulas restantes serão 
ministradas presencialmente. 
2 Aos alunos já inscritos, encaminhar um email para “assessoriapedagogica.fdf@gmail.com” informando a 
regularidade e intenção de dar continuidade ao curso. 
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