Especialização em Direito Tributário
CONCEPÇÃO DO CURSO
O curso é concebido não como mero instrumento de revisão de conceitos gerais estudados na graduação,
mas como forma de aprofundamento e crítica do sistema tributário vigente, tendo em vista as mudanças
legislativas, doutrinárias e jurisprudenciais, que acabam exigindo dos profissionais das Ciências Jurídicas
uma constante atualização. Neste contexto, o curso possibilita aos participantes aprofundar os
conhecimentos, especialmente, entre teoria e prática, ciência e experiência, no sistema tributário vigente,
fornecendo ao discente o instrumental necessário tanto à aplicabilidade do Direito Tributário, como à
proposição de novas vias de financiamento do Estado.
Na área do Direito Tributário, o interesse profissional pelos cursos de especialização serve igualmente
para aqueles que objetivam a advocacia, as carreiras públicas, ou ainda a vertente acadêmica. Desde o
ponto de vista cultural e político um curso voltado para o Direito Tributário contribui profundamente para
o entendimento de todo o fenômeno do financiamento dos Entes estatais, tanto quanto para o
consequente reconhecimento da dimensão econômica da participação cidadã.
Desde a perspectiva pedagógica destaca-se o desenho do curso, estabelecido diante da preocupação de
se proporcionar ao pós-graduando atividades de pesquisa interdisciplinar, de caráter individual e em
grupo, tanto quanto a articulação de ideias em debates abertos, pendente ao enfoque.

OBJETIVO
Suprir uma lacuna importante na formação dos graduados em Direito, Administração, Contabilidade,
Economia e cursos afins, relativa ao estudo do Direito Tributário de forma a possibilitar-lhes a aplicação
dos conhecimentos na sua rotina profissional.
TITULAÇÃO
Especialista em Direito Tributário
PERFIL DO EGRESSO
Profissional capacitado a atuar na área de Direito tributário, no âmbito público ou privado
PÚBLICO ALVO
Preferencialmente bacharéis em Direito, advogados, juízes, promotores de Justiça, procuradores e
agentes fiscais. Também graduados em Administração, Economia, Contabilidade e profissionais das
distintas áreas, ou áreas correlatas com interesse em aprofundar os conhecimentos em Direito Tributário.

PROGRAMA

DISCIPLINA

CH

Teoria Geral, Competência Tributária, Limitações ao Poder de Tributar, e Obrigação
Tributária

60

Crédito Tributário e Imposto de Renda

60

CSLL, Contribuição Previdenciária, Simples e Impostos sobre a Propriedade (ITR, IPTU e
IPVA)

60

Tributos Indiretos sobre Consumo Produção (ICMS, IPI, COFINS, ISS, IOF, II e IE)

60

Impostos sobre a Transmissão da Propriedade (ITIV e ITD), Administração e Processo
Tributário

60

Crimes Tributários

40

SIMPLES

25

EIXO COMUM*
Planejamento e Desenvolvimento de Carreira Profissional

5

Produção Científica I

20

Produção Científica II - TCC

20

TOTAL

410h

* Turmas das disciplinas do Eixo Comum serão oferecidas em diversos horários

SOBRE O CURSO
Carga horária:

410 h/a

Periodicidade:

Quinzenal, com 02 (dois) encontros por mês, aos sábados

Horário:

Sábado: das 8h às 12h10 e das 13h10 às 17h20

Duração:

20 meses

Local:

Campus Pituaçu

Investimento:

20 parcelas de R$ 594,00
40% de desconto para Egressos UCSAL: 20 parcelas de R$ 356,00
Política de descontos e condições especiais – consultar www.pos.ucsal.br

COORDENAÇÃO
Nome: ANDRÉ ALVES PORTELLA
Titulação: Doutor e Mestre em Derecho Financiero y Tributario pela Universidad Complutense de Madrid,
UCM, Espanha.
Lattes http://lattes.cnpq.br/1782631349656661
LAERCIO SANTOS VILAS BOAS – Bacharel em Direito pela Universidade Católica do Salvador – UCSAL
Lattes http://lattes.cnpq.br/8814214898989014

Mais informações, @ Fale com o coordenador

