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MISSÃO: 
Formar cidadãos empreendedores para o exercício 
profissional com competência técnica, crítica e ética visando o 

desenvolvimento pessoal, social e ambiental.  

PLANO DE ENSINO 
 

1 - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 

CURSO: CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

DISCIPLINA: LEGISLAÇÃO TRABALHISTA 
EMENTA: 
Legislação trabalhista. Noções de direito do trabalho. Relação de trabalho e relação 
de emprego. Contrato de Trabalho: Tipos e normas gerais. Extinção. Cálculos 
trabalhistas. Noções de direito coletivo e processual do trabalho. Fiscalização 
trabalhista. 
 
CARGA HORÁRIA 
TOTAL (36H) 

TEÓRICA (36H) PRÁTICA ( ) PERÍODO LETIVO: 
3º Ano / 1º Semestre 

 
2 - COMPETÊNCIAS A SEREM DESENVOLVIDAS PELO ALUNO 

 
a) Trabalhar os principais conceitos da Legislação Trabalhista pertinentes ao 

dia a dia do Contador; 
b) Fazer aplicação prática desses conceitos, desde a admissão do empregado 

até a rescisão do Contrato de Trabalho; 
c) Observar a utilização correta das verbas mais comuns nos cálculos 

trabalhistas; 
d) Visualizar a relação de emprego como um todo, de modo a aplicar 

corretamente ao caso concreto, os preceitos da legislação trabalhista, 
visando evitar litígios trabalhistas; 

e) Aprender os principais conceitos sobre direito coletivo do trabalho; 
f) Ter a aptidão para lidar com a Fiscalização Trabalhista. 
 
3 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
UNIDADE I – Principais conceitos da Legislação Trabalhista 

a) Noções de Direito do Trabalho: conceito, histórico, fontes, normas e 
princípios trabalhistas. Relação de emprego X Relação de trabalho.  

b) Contrato de Trabalho: Conceito, classificação e elementos. 
Empregado. Empregador. Contratos especiais de trabalho. Trabalho 
temporário. Terceirização. Admissão e registro do empregado. CAGED. 
RAIS. 

c) Jornada de Trabalho 
d) Repouso semanal remunerado e férias 
e) Remuneração e Salário. Diferença entre salários e indenizações. Folha 

de Pagamento. 
f) Alteração, suspensão e interrupção do contrato de trabalho 
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g) Extinção do Contrato de Trabalho. Tipos de rescisão do contrato de 
trabalho. Obrigações decorrentes da cessação do contrato.Cálculos 
Trabalhistas. Homologação. 

h) Aviso prévio. FGTS 
 
 
UNIDADE II – Noções de Direito Processual do Trabalho, Direito Coletivo e 
Fiscalização Trabalhista. 

a) Noções de processo trabalhista: conceito, fontes, princípios. 
Organização e competência da Justiça do Trabalho. Reclamação 
Trabalhista. 

b) Direito Coletivo do Trabalho. Conceito e funções do Sindicato. 
Liberdade Sindical. Autonomia e unidade sindical. Registro e Filiação 
Sindical. Contribuição Sindical Patronal, de autônomos e profissionais 
liberais. Contribuição Sindical dos empregados. 

c) Negociação Coletiva. Acordo Coletivo. Convenção Coletiva. Dissídio 
Coletivo. Greve. 

d) Fiscalização do Trabalho. Atuação e Poderes da Inspeção do 
Trabalho. Auditores Fiscais do Trabalho. Itens fiscalizados mais comuns. 
Auto de Infração. Multa trabalhista. 

 
4 - METODOLOGIA 
Dar-se-á notadamente através de aulas expositivas com abordagens teórico-
práticas dos temas apresentados no conteúdo programático, privilegiando 
sempre a discussão em sala de aula e, quando for o caso, a utilização de 
casos práticos, com a utilização de material de apoio pertinente ao conteúdo e 
a atividade diária do contador referente à disciplina (livros de registro de 
empregados, CTPS, contratos, termos de rescisão, folhas de pagamento, etc.); 
 
 
5 - AVALIAÇÃO 
A avaliação se dará de forma continuada, levando-se em conta, desde a 
participação do aluno em sala de aula até a realização de simulados e provas 
escritas (objetivas e subjetivas), bem como, trabalhos e seminários, sendo 
realizadas no mínimo 02 (duas) atividades por unidade, dentro o rol 
apresentado, para efetivação da nota referente. 
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