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FOCO E OBJETIVO DO CURSO

INSCRIÇÃO DE CANDIDATOS

O Curso é voltado, principalmente, para
dirigentes sindicais, profissionais de nível superior
que atuam no campo do trabalho, em particular com
relações de emprego e sindicalismo (tais como
técnicos, pesquisadores e assessores de entidades
públicas e privadas, inclusive sindicatos patronais e
laborais), assim como em órgãos de governo (Justiça
do Trabalho, Delegacias Regionais do Trabalho,
Secretarias Estaduais ou Municipais, entre outros).

O pedido de inscrição é feito por meio
d e f ic h a d is p o n ível n o en d ereço elet rô n ico
http://www.eco.unicamp.br/posgraduacao/index.php/
component/content/article/87 ou na Secretaria
Acadêmica do Instituto de Economia da Unicamp. Deverá
ser acompanhado de:
!Curriculum vitae, com cópias da documentação
comprovando as atividades pertinentes, assim como
do diploma do curso de graduação (e outros, se
houver), histórico escolar ou relatório de
integralização curricular para aqueles que ainda
estejam cursando o último semestre do curso de
graduação.
!Duas cartas de referência redigidas por pessoas com as
quais tenha trabalhado nos últimos 5 (cinco) anos.
!Carta de liberação da instituição responsável, atestando
que o aluno poderá dedicar-se integralmente ao
Curso.

O propósito é a formação de especialistas
capazes de examinar as tendências e problemas
centrais no campo do mercado de trabalho e das
relações de emprego na sociedade contemporânea,
discutir a eficiência e os limites de políticas públicas
nesse campo e atuar em mesas de negociação
coletiva.

GRADE DE DISCIPLINAS
HO-015: Introdução à Macroeconomia
HO-016: Desenvolvimento Econômico
HO-117: Padrão de Industrialização e
Sindicalismo nos Países Avançados
HO-118: Mercado de Trabalho, Salários
e Sindicatos no Brasil
HO-250: Empresas e Relações
Industriais
HO-251: Sindicatos e Ação Sindical
HO-600: A Industrialização Brasileira
HO-610: Políticas Sociais no Brasil
ES-687: Monografia

EXIGÊNCIAS DO CURSO E
CERTIFICAÇÃO
As aulas são realizadas em período integral,
três (3) dias por semana.
Exige-se que o aluno matriculado participe
assiduamente das atividades do Curso, inclusive
palestras, monitorias e seminários. É obrigatória a
frequência mínima de 75% às aulas ministradas, sob
pena de reprovação.
Além das avaliações individuais efetuadas nas
disciplinas, o aluno deve redigir uma monografia, que
será apresentada ao final do período letivo, em
dezembro.
O aluno aprovado em todas as disciplinas e na
monografia obterá o Certificado de Especialização em
Economia do Trabalho e Sindicalismo.

SELEÇÃO E DATAS
Os alunos são selecionados por meio de processo
seletivo específico realizado pela Comissão de PósGraduação do Instituto de Economia da Unicamp. A
seleção é feita em duas etapas:
1a. Etapa: Avaliação do Currículo (resultado até 26 de
novembro de 2012).
2a. Etapa (no dia 3 de dezembro de 2012):
Redação: é solicitado que os candidatos
elaborem uma dissertação sobre um tema associado à
Economia do Trabalho.
Entrevista: os candidatos conversam
individualmente com os responsáveis pela seleção.
Obs.: Somente serão chamados para fazer a
redação e participar da entrevista os candidatos
aprovados na 1a. Etapa.

REGULARIDADE E GRATUIDADE
O Curso é oferecido pela Unicamp todos os
anos, de forma regular.
Trata-se de um Curso gratuito, sem cobrança de
taxa de inscrição ou de mensalidade.
Não está prevista a concessão de bolsa de
estudo. Portanto, recomenda-se aos candidatos
pleitearem liberação com vencimento nas suas
instituições de origem.

DURAÇÃO DO CURSO

Março a Dezembro de 2013

