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O Descomplica 
 
Somos uma das empresas mais inovadoras  

do mundo. Isso possibilita que você tenha  

um aprendizado que é referência no mundo. 
 

Aqui você aprende desde o primeiro dia, as 

aulas estão disponíveis desde o primeiro 

segundo e você pode começar a estudar. Você 

aprende de várias maneiras, no seu tempo. 

 

Os melhores professores do Brasil estão aqui, 

você tem a certeza que aprende os conteúdos 

mais atuais e de uma maneira fácil, que só os 

melhores professores sabem ensinar. 

 

Certificados validados pelo MEC em parcerias 

com as melhores faculdades do Brasil!
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1. Nossos diferencias 
 
 
As aulas estão disponíveis desde o primeiro segundo e você pode começar a estudar. 

Cada aula é composta por grupos de vídeo entre 5 e 10 minutos. Ou seja, você consegue 

ir avançando no curso com base no tempo que você possui. 

 

Você aprende de várias maneiras, no seu tempo. Você pode assistir as aulas no tablet, 

computador e celular. Pode baixar as aulas e assistir off-line. 

 
 

Aulas com professores 

reconhecidos no mercado 

. 

 

 Videoaulas com 

    conteúdo exclusivo 

 

    Baixe as aulas para 

assistir onde quiser 

 

 

    Provas e entrega de 

TCC online 

  

     

    Curso validado 

    pelo MEC 

 

 

 

   Material de apoio escrito                         

pelos professores 

 

 

       Acesso via celular,  

tablet ou computador 

 

 

     Empresa pela 

     Fast Company 
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2. Programa do Curso 
 

 

Pós-Graduação - Processo Civil – 360h  

 

 

Direito Constitucional 

 

• Poder Constituinte; 

• Teoria da Constituição; 

• Controle de Constitucionalidade; 

• Estado Federal brasileiro: sistema 

constitucional de repartição de 

competências; 

• Organização de estados, distrito 

federal e municípios;  

• Território;  

• Organização de Poderes;  

• Poder Legislativo;  

• Poder Executivo; 

• Poder Judiciário; 

• Funções Essenciais à Justiça; 

• Tributação e Orçamento; 

• Ordem Econômica e Financeira; 

• Ordem Social;  

• Direitos Fundamentais. 

 

Remédios Constitucionais:  

• Habeas Corpus;  

• Habeas data;  

• Mandado de Segurança;  

• Mandado de Injunção. 

 

 

Teoria Geral do Processo 
 

• Jurisdição; 

• Ação;  

• Processo;  

• Competência;  

• Horários Advocatícios;  

• Gratuidade de Justiça;  

• Litisconsórcio;  

• Intervenção de Terceiros;  

• Negócio Jurídico Processual;  

• Calendário Procedimental;  

• Atos Processuais;  

• Vício dos Atos Processuais;  

• Precedentes Judiciais;  

• Ordem dos Processos e Recursos no 

Tribunal. 
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Tutela Provisória 

 

• Disposições gerais da tutela 

provisória;  

• Tutela provisória antecedente ou 

incidental;  

• Efetivação da tutela provisória;  

• Provisoriedade;  

• Discricionariedade e fundamentação 

da decisão;  

• Competência;  

• Comparação entre tutela cautelar e 

tutela antecipada;  

• Liquidação e execução;  

• Concessão de ofício;  

• Audiência de justificação;  

• Fungibilidade entre as espécies de 

tutela de urgência;  

• Tutela antecipada;  

• Tutela cautelar;  

• Tutela de evidência. 

 

 

Processo de Conhecimento  

• Formação, Suspensão e Extinção do 

Processo;  

• Procedimento Sumário;  

• Procedimento Comum;  

• Coisa Julgada.  

 

 

Recursos  

• Recursos e Sucedâneos recursais;  

• Recursos em Espécie;  

• Reclamação Constitucional;  

• Ação Rescisória.  

 

 

Execução  

• Formas executivas;  

• Princípios da execução;  

• Sujeitos processuais na execução;  

• Competência da execução;  

• Títulos executivos;  

• Responsabilidade patrimonial;  

• Fraudes do devedor;  

• Cumprimento provisório de sentença;  

• Cumprimento de sentença que 

reconhece a exigibilidade de 

obrigação de fazer e não fazer;  

• Cumprimento de sentença que 

reconhece a exigibilidade de 

obrigação de entregar coisa;  

• Cumprimento de sentença que 

reconhece a exigibilidade de 

obrigação de pagar quantia;  

• Processo de execução de obrigações 

de fazer e não fazer;  

• Processo de execução de obrigações 

de entregar coisa;  

• Processo de execução de obrigações 

de pagar quantia certa;  

• Execuções especiais;  

• Defesas do executado;  

• Suspensão da execução;  

• Extinção da execução. 
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Tutela Coletiva  

• Tutela Jurisdicional Coletiva;  

• Espécies de Processo Coletivo;  

• Procedimento na Tutela Coletiva. 

 

 

Procedimentos Especiais 

• Procedimentos Especiais;  

• Incidente de Assunção de 

Competência;  

• Incidente de Arguição de 

Inconstitucionalidade;  

• Incidente de Resolução de demandas 

repetitivas;  

• Conflito de competência;  

• Homologação de decisão estrangeira 

e da concessão de execução à carta 

rogatória. 

 

 

Didática do Ensino Superior 

 

• Pressupostos históricos, filosóficos e 

sociais da didática;  

• Elaboração do plano de curso e plano 

de aula; 

• Técnicas de ensino de conteúdos 

atitudinais;  

• Relação professor-aluno no processo 

de ensino e aprendizagem;  

• Postura, quadro e voz: Sendo um 

professor nota dez;  

• Dinâmica de aula;  

• Professor atual x professor desejado; 

• Memória e inteligência;  

• Professor coaching: horários e formas 

de estudo; 

• Métodos avaliativos;  

• Enfim, estamos dando uma boa aula? 

 

 

Metodologia da Pesquisa Científica 

 

• Fundamentos de Pesquisa;  

• Tipos de Pesquisas;  

• Passo a Passo da Elaboração de 

Artigo;  

• Científicos;  

• Situação Problema;  

• Fundamentação Teórica;  

• Metodologia da Pesquisa;  

• Desenvolvimento;  

• Conclusão. 
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3. Nossos Professores 
 

 
Guilherme Hartmann é Mestre (2011) e Doutorando (início 

2014) em Direito Processual pela UERJ. Pós-graduado em 

Direito Público e Privado pela EMERJ/UNESA (2006). 

Aprovado no concurso público para Professor Adjunto de 

Direito Processual Civil da UFRJ/FND (2017). Professor de 

Direito Processual Civil, Direito Constitucional (ações 

constitucionais) e Direito do Consumidor (defesa do 

consumidor em juízo) da EMERJ (2009-atual). Professor de 

Direito Processual Civil e Tutela Coletiva da AMPERJ (2015-

atual). Professor Adjunto II de Direito Processual Civil da 

UNESA, em sede de graduação e pós-graduação (2007-

atual). Professor de Direito Processual Civil da UCAM, em 

sede de pós-graduação (2012-atual). Professor de Direito 

Processual Civil da FGV Rio, em sede de pós-graduação 

(2016-atual). Professor Substituto de Direito Processual Civil 

da UFRJ/FND, aprovado em 1º lugar no concurso público 

(2015-2017). Coordenador do Escritório Modelo Cível da 

UERJ, aprovado em 1º lugar no concurso público para 

professor substituto (2013-2015). Advogado participante da 

sociedade Hartmann Advocacia Empresarial (2003-atual). 

Coautor do livro 'Petições & Prática Cível' (ed. Impetus, 2016). 

 

 

 

Edward Carlyle é Juiz Federal. Mestrado em Direito 

Processual pela UERJ. 
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Marcelo Leonardo Tavares é Juiz Federal com Graduação 

em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro 

durante o período de 1992 a 1996. Mestrado em Direito 

(Conceito CAPES 5), pela Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro (UERJ), DE 2000 A 2003. Doutorado em Direito 

(Conceito CAPES 5), pela Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro (UERJ), DE 2005 A 2007. Professor de Direito 

Previdenciário da Faculdade de Direito da Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro – UERJ; Pesquisador Doutor em 

Direito Público pela Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro, com estágio de pesquisa na Université Panthéon-

Assas (Paris II); Presidente da Comissão de Direito 

Previdenciário da Escola da Magistratura Regional Federal – 

EMARF, do Tribunal Regional Federal da Segunda Região 

EMERJ e Membro Honorário do Instituto Brasileiro de Direito 

Previdenciário. 

 

 

Rodolfo Hartmann é Juiz Federal Titular. 

Mestre em Direito pela UGF-RJ. 

Coordenador da Pós-Graduação de Processo Civil na EMERJ 

(desde 2013). 

Coordenador de Processo Civil na EMARF (desde 2013). 

Coordenador Adjunto de Processo Civil na EMERJ (2006-

2012). 

Examinador de Processo Civil para ingresso na EMERJ 

(2006-2010). 

Professor de pós-graduação e graduação. 

Palestrante em diversos estados. 

Autor de livros e articulista em diversas obras. 
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4. Informações 
 

 

Contato 

 

Nossa equipe está sempre pronta para te ajudar.  

Seja para tirar suas dúvidas ou para falar um 

simples "oi" para você.  

 

Para maiores informações sobre o curso,  

entre em contato através do e-mail: 

pos@descomplica.com.br 

 

Telefone: 0800 001 6862 

Whatsapp: (21) 98651-7983 

mailto:pos@descomplica.com.br?subject=Mais%20Informações%20sobre%20Pós-Graduação%20Descomplica
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5. Experiência Descomplica 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Vamos te ensinar tudo o que você 

precisa saber para ser bem-sucedido 

na vida profissional em um só lugar 

Acompanhe as aulas, baixei matérias  

de apoio e veja suas listas de exercícios.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faça o simulado e prepare-se para  

a prova online.  

 

Assista as aulas sem ter que gastar  

o plano de dados do seu celular. 

 

 

 



               
 

 

 

 
 
Av. das Américas, 3.443 – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro – RJ     CNPJ: 10.393.366/0001-21        12 

 

 

6.  Certificação 
 
 

Certificados emitidos pela UNIAMÉRICA 

Curso validado pelo MEC 

Acesse o *E-MEC 

 
*Clique aqui para acessar o link 

http://emec.mec.gov.br/emec/consulta-cadastro/detalhamento/d96957f455f6405d14c6542552b0f6eb/NDk5NQ==/93916316abe23148507bd4c260e4b878/OTcxMjY=
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7. Benefícios do EAD 
 
Existem alguns motivos que podem impulsionar sua vontade de cursar uma pós-

graduação on-line, pois garantir uma especialização traz muitos benefícios. 

 

 

• Mais autonomia e flexibilidade 

 

Com a correria da rotina, fica difícil cumprir com todos os compromissos e ainda ter 

espaço para acrescentar mais tarefas. Uma pós-graduação on-line ajuda a otimizar 

seu tempo e oferece mais autonomia. Como os conteúdos são digitais, você é o 

responsável pelo seu cronograma e adequa os estudos ao seu cotidiano. Ou seja, 

muito mais liberdade e eficiência para aprender. 

 

• Otimização do tempo 

 

Uma das maiores diferenças entre a pós on-line ou presencial é a otimização de 

tempo do aluno. Quem opta por um curso como esse, normalmente já está inserido 

no mercado de trabalho e, portanto, não tem muito tempo livre durante a semana. 

A correria do dia a dia é cada vez maior e o desenvolvimento tecnológico também. 

Hoje já é possível ministrar aulas à distância e aprender da mesma maneira que 

ocorre dentro da sala de aula tradicional. 

 

• Seja valorizado no mercado 

 

Uma pesquisa da consultoria Robert Half, publicada pela Folha de São Paulo, 

mostra que 66% dos profissionais com Pós-Graduação tiveram alta salarial após a 

realização do curso. Dentre eles, 22% receberam mais do que o dobro do salário 

que ganhavam antes. Mais de 30% tiveram aumento de remuneração entre 20% e 

50%. É bom ou, não é?  

http://classificados.folha.uol.com.br/empregos/1219428-pos-graduacao-aumenta-chance-de-ter-aumento-de-salario-diz-estudo.shtml
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