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          UNIVERSIDADE ESTADULA DE CAMPINAS 
                    INSTITUTO DE ECONOMIA 
                    CENTRO DE ESTUDO SINDICAIS E DE ECONOMIA DO TRABALHO (CESIT) 
       

Curso de Extensão em Economia do Trabalho e Sindicalismo II - 2017 
 

 
Inscrições: 23 de janeiro a 6 de março de 2017 

 
Matrícula: 7 a 13 de março de 2017 

 

Início do Curso: 17 de março de 2017 
  
 

1. Objetivos 
 

O objetivo central do Curso de Extensão em Economia do Trabalho e Sindicalismo II é contribuir para 
aprofundar a reflexão sobre as transformações ocorridas no capitalismo contemporâneo, especialmente 
sobre os problemas associados ao mundo do trabalho no Brasil, procurando entender os limites e as 
possibilidades que esse novo cenário coloca para o desenvolvimento do país. Ministrado principalmente 
pelos professores do Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho (CESIT), do Instituto de 
Economia da Unicamp, esse Curso discute profundamente a situação do mundo do trabalho brasileiro: a 
evolução da economia brasileira, o mercado de trabalho, as relações de trabalho, a organização e políticas 
sindicais, as políticas sociais e as políticas públicas voltadas para o trabalho.  

Nesse contexto, o Curso dará muito destaque às discussões sobre as seguintes questões: a profunda 
crise econômica e política brasileira; o rápido e elevado aumento do desemprego; a precarização do mercado 
de trabalho brasileiro; os prováveis impactos da PEC 55 e as diversas propostas de reformas com impactos 
sobre a previdência social, os direitos trabalhistas, a desigualdade social, a pobreza, os salários e outros 
aspectos da situação social e do mundo do trabalho; as políticas e reformas alternativas capazes de 
promover o desenvolvimento econômico e social, estruturar o mercado de trabalho, reduzir a desigualdade 
e avançar na melhoria das condições de vida da população brasileira. 
  
 
 

2. Estrutura do Curso 
 
2.1 Público alvo 
Dirigentes e Assessores Sindicais, Gestores de Políticas Públicas, Advogados, Magistrados e Servidores da 
Justiça do Trabalho, Jornalistas, Profissionais das Áreas de Formação e Qualificação Profissional, de Inspeção 
das Condições de Trabalho, de Elaboração de Políticas Públicas. 
 
  
2.2 Vagas 
O número máximo de alunos, por turma, é 40. O número mínimo de matrículas para o curso ser oferecido é 
20. 
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2.3 Pré-requisito 
Segundo grau completo 
  
2.4 Inscrições e Matrículas 
Os candidatos devem fazer a inscrição no período de 23 de janeiro a 6 de março de 2017 através do site: 
http://www.extecamp.unicamp.br. Para informações sobre inscrições, ligue para a Secretaria 
de Extensão do Instituto de Economia da Unicamp, nos telefones (19) 3788-5815 e (19) 3788-5728, ou para 
o CESIT (19) 35215799; (19) 35215720. A matrícula deverá ser feita no período de 7 a 13 de março de 2017 
também na Secretaria de Extensão do Instituto de Economia da Unicamp. 
  
2.5   Disciplinas 
O curso é composto por 6 disciplinas, a saber: 

1. Economia Brasileira 
2. Mercado de Trabalho e Salários 
3. Empresas e Relações Industriais 
4. Políticas Sociais 
5. Organização Sindical no Brasil 
6. Políticas Públicas de Emprego 

 
 
 
2.6   Material didático 
A organização e a indicação do material bibliográfico serão realizadas pela coordenação do Curso e pelos 
professores de cada disciplina. Vários textos serão fornecidos em meio digital. As cópias de textos ficarão 
sob responsabilidade dos alunos. 
 
  
2.7 Corpo docente 
O corpo docente será composto pelos professores/pesquisadores do Centro de Estudos Sindicais e de 
Economia do Trabalho (CESIT) e poderá ser complementado por outros professores e/ou professores 
colaboradores do Instituto de Economia da UNICAMP e por professores, de reconhecida competência, de 
outras Universidades. As aulas serão ministradas principalmente pelos seguintes professores: 
 
Anselmo Luis dos Santos (Prof. Doutor e Coordenador do Curso) 
Carlos Alonso Barbosa de Oliveira (Prof. Livre-docente) 
Denis Maracci Gimenez (Prof. Doutor) 
Eugenia Troncoso Leone (Profa. Doutora) 
Eduardo Fagnani (Prof. Doutor) 
Hugo Dias (Prof. Doutor) 
José Dari Krein (Prof. Doutor) 
Magda Barros Biavaschi (Profa. Doutora) 
Marco Antonio de Oliveira (Pesq. Doutor) 
Marcelo Weishaupt Proni (Prof. Livre Docente) 
Marcelo Manzano (Prof. Mestre) 
Marcio Pochmann (Prof. Titular) 
Paulo Eduardo de Andrade Baltar (Prof. Titutlar) 
Waldir Quadros (Prof. Livre-docente) 
  
 
 

http://www.extecamp.unicamp.br/
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2.8 Carga horária e período das aulas 
Serão ministradas duas disciplinas semanalmente, às sextas-feiras: das 8:30h. às 12:30h., e das 14h. às 18h. 
A carga horária de cada disciplina será, igualmente para todas as disciplinas, de 36 horas - distribuídas em 9 
aulas semanais de 4 horas diárias. A carga total de horas-aula ministradas é de 216 horas presenciais. 
O curso será desenvolvido no período de 17 de março a 20 de outubro de 2017. Serão ministradas duas 
disciplinas de cada vez. Veja o cronograma a seguir. 
  
 

Cronograma de Execução do Curso 
Disciplinas Período de 

Realização 
Dia e Horário Carga 

Horária 
Economia Brasileira 

 
17/03/2017 a 26/05/2017 

 

Sexta-feira: 8:30 às 12:00h. 
36 

Mercado de Trabalho e Salários 
Sexta-feira: 14:30 às 18:00h 

36 

Empresas e Relações Industriais 

02/06/2017 a 04/08/2017 

Sexta-feira: 8:30h às 12:30h 
36 

Políticas Sociais 
Sexta-feira: 14:30 às 12:30h. 

36 

Organização Sindical no Brasil 

11/08/2017 a 20/10/2017 

Sexta-feira: 8:30h às 12:30h 
36 

Políticas Públicas de Emprego 
Sexta-feira: 14:30 às 12:30h 

36 

 
 
 
 
2.9 Frequência e Avaliação 
Os alunos deverão ter frequência mínima para aprovação, em cada disciplina, de 85% das aulas. Os alunos 
serão avaliados na forma definida pelo professor responsável por cada disciplina, recebendo nota de 0 a 10. 
A média mínima para aprovação será 7,0. 
 
 
2.10 Certificado 
Os alunos aprovados, por nota e frequência em todas as disciplinas, receberão um Certificado de Conclusão 
do Curso de Extensão em Economia do Trabalho e Sindicalismo II, emitido pela Escola de Extensão da 
Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP. 
  

3. Preço e Forma de Pagamento 
O custo do curso será parcelado em 7 pagamentos, que deverá ser feito à Fundação de Desenvolvimento da 
Unicamp (FUNCAMP), por meio de boleto bancário entregue pela Secretaria de Extensão do Instituto de 
Economia da Unicamp, da seguinte forma: Entrada: R$ 600,00, na confirmação da matrícula (entre 7 a 13 de 
março); e mais 6 parcelas de R$ 600,00, com vencimento a cada dia 10 dos meses subsequentes ao mês da 
matrícula, conformando um preço total de R$ 4.200,00 por aluno. 

 

 
 


