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Boa Sorte, Sabedoria e Prosperidade

A BSSP nasceu do sonho de transformar a vida das pessoas através do conhecimento. 
Desde 2017 estamos plantando a nossa Boa Sorte e hoje já estamos de forma presencial 
em dezenas de cidades por todo o Brasil, além dos nossos alunos da modalidade EAD, 
que podem nos acessar de qualquer lugar do mundo.

A Faculdade BSSP é credenciada pelo MEC e possui convênio com IES para o ensino à 
distância. Nossos cursos contam com elevados níveis de qualidade e a satisfação de 
milhares de alunos.

Investimos em um modelo de educação atualizado e inovador, com currículos alinhados 
às necessidades do mercado. Acreditamos em um ensino totalmente voltado à prática, 
onde nossos alunos são incentivados a aplicar tudo o que aprendem, de forma eficaz, no 
dia a dia corporativo. 

Além disso, fomos premiados consecutivamente com o selo GPTW (Great Place to 
Work), por termos uma cultura organizacional positiva e humanizada. O nosso 
compromisso é oferecer educação de qualidade para proporcionar prosperidade de 
conhecimento e sucesso. 

Seja a boa sorte que você quer para sua vida.
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A BSSP
Corpo Docente formado por especialistas de renome nacional

Temos como premissa ensinar de forma prática e eficaz. Nosso corpo docente conta 
com centenas de professores. Mestres, doutores e especialistas que são autoridades em 
suas áreas de atuação, capazes de compartilhar conhecimento, experiência e sabedoria 
em sala de aula.

Aqui, nossos alunos, aprendem na prática como ser a transformação que o mercado 
precisa.
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Mais de 150 turmas de Pós-graduação



QUALIDADE
A BSSP utiliza o NPS - Net Promoter Score, metodologia utilizada no mundo inteiro para 
medir o quão satisfeitos os consumidores estão com os produtos e serviços de uma 
empresa.

De forma recorrente, a BSSP faz esta pesquisa ao final de cada módulo de suas 
pós-graduações.

“Por importância e por também permitir nossa comparação com outras empresas, 
adotamos desde o início, em todas as nossas aulas, esta metodologia para medir a 
satisfação dos nossos alunos, tanto em relação à BSSP quanto aos nossos cursos e 
professores”, afirma o professor Leonardo Moraes, Diretor Educacional da BSSP.

Hoje, a BSSP tem um NPS geral de 85 pontos. Considerando os feedbacks dos nossos 
alunos, a maior pontuação da instituição é de nossos professores, com 89 pontos, 
seguido pelos seus cursos, 83 pontos, e da marca, com 80 pontos. Isso mostra que 
estamos no caminho certo. Nossos alunos estão muito satisfeitos e recomendariam a 
BSSP para seus amigos, familiares e colegas de trabalho.
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PÓS-GRADUAÇÃO 100% AO VIVO

A qualidade das aulas presenciais da BSSP agora em formato 100% online e ao vivo!
Assista quantas vezes você quiser, no seu tempo e em qualquer lugar!
Você pode assistir às aulas ao vivo, interagindo em tempo real com os professores.
E as aulas também ficam gravadas, para que você possa assistir a qualquer momento,
com a flexibilidade que você precisa.

COMO FUNCIONA

As aulas ao vivo ocorrem sempre no fim de semana, uma vez por mês, no seguinte horário:
Sexta-feira, das 18h às 23h
Sábado, das 8h às 19h
Domingo, das 8h às 13h
O curso possui carga-horária total de 360 horas, dividido em 12 módulos.

DURAÇÃO DO CURSO
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APRESENTAÇÃO
Com as Reformas Trabalhista e Previdenciária e com a implantação de novos sistemas 
por meio dos quais os empregadores passaram a prestar informações aos órgãos 
governamentais, o mercado exige cada vez mais profissionais capacitados para gerir 
estrategicamente estas áreas, a fim de evitar multas e autuações, prevenir passivo 
trabalhista e se precaver de demandas que podem inviabilizar o funcionamento da 
empresa.

O MBA GESTÃO TRABALHISTA & PREVIDENCIÁRIA tem um conteúdo programático 
totalmente atualizado, trazendo a oportunidade de crescimento para profissionais que 
já atuam ou que querem atuar nesta área. O trabalho no departamento pessoal mudou 
bastante nos últimos tempos, e não haverá mais espaço parar aqueles profissionais que 
não se atualizarem.
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A QUEM SE DESTINA 
Profissionais da área de Recursos Humanos e de Gestão de Pessoas, Contadores,
Administradores, Advogados e demais profissionais que queiram trabalhar na área
de departamento pessoal.

OBJETIVO GERAL
Capacitar profissionais para atuarem como gestores e analistas de departamento 
pessoal.
Evitar passivo trabalhista possibilitando ao profissional de DP atuar em conformidade 
com a legislação trabalhista e previdenciária.
Desenvolver a capacidade do profissional de interpretar e aplicar as normas jurídicas de 
maneira segura.
Ensinar os profissionais a utilizarem os novos sistemas de prestação de informação ao
fisco e a identificar pontos críticos que precisam ser eliminados. Apresentar a legislação 
relativa à segurança e saúde do trabalhador com suas repercussões na seara tributária.
Apresentar as etapas e análises para a recuperação de créditos previdenciários.
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MATRIZ CURRICULAR

Contratos de Trabalho

Obrigações Trabalhistas

Jornada de trabalho e Descanso

Tributos e benefícios previdenciários

Cálculos Trabalhistas 

eSocial, EFD-Reinf e DCTFWeb

Recuperação de Créditos Previdenciários

Segurança e Saúde no Trabalho e o eSocial

Processos administrativos e judiciais trabalhistas e previdenciários com simulação de audiência

Compliance Trabalhista e LGPD

Rotinas Trabalhistas

Atualidades e tendências trabalhistas e previdenciárias 
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COORDENAÇÃO ESTRATÉGICA
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José Maia

Auditor Fiscal do Trabalho. Bacharel em Ciência da Computação e em Direito. Membro 
Titular e coordenador do Comitê Gestor do eSocial do Ministério da Economia em 
Brasília. Professor na ENIT - Escola Nacional da Inspeção do Trabalho. Autor do artigo “O 
modelo eSocial”, coautor do livro “eSocial: Origem e Conceitos - A Visão de seus 
Construtores”. Palestrante, professor de pós-graduação e autor de diversos artigos na 
área trabalhista e do eSocial.

Luiz Medeiros

Bacharel em Direito e em Ciências Contábeis. Pós-graduado em Direito e Processo do 
Trabalho. Auditor Fiscal do Trabalho. Integrante do grupo técnico do eSocial. Perito 
contábil trabalhista. Coordenador do livro coletivo “eSocial: Origem e Conceitos - A visão 
de seus construtores”. Coautor dos livros “Reforma Trabalhista - Uma reflexão dos 
Auditores Fiscais do Trabalho sobre os efeitos da Lei n. 13.567/2017 para os 
trabalhadores.”; “Compliance tributário: prática, riscos e atualidades.” e “Compliance 
trabalhista: prática, riscos e atualidades.”. Autor de artigos publicados em livros, revistas 
e jornais especializados em direito do trabalho e reforma trabalhista. Conteudista e 
mantenedor do site www.legistrab.com.br, que disponibiliza as legislações trabalhista e 
previdenciária atualizadas e classificada por assunto.



Alex Assis de Mendonça

Mestre em Direito Constitucional pela Universidade Federal Fluminense - UFF. Especia-
lista em Direito Tributário pelo CIESA/AM e em Direito do Trabalho e Processo do Traba-
lho pela UGF. Professor de Direito Tributário e de Direito Previdenciário da Universidade 
Cândido Mendes - UCAM (unidades Centro e Ipanema/RJ) e em cursos de Pós Gradua-
ção lato sensu. Integrante do Grupo de Pesquisa sobre Direito Fundamentais da Facul-
dade de Direito da UFF. Diretor fundador do Instituto de Direito Administrativo do Rio 
de Janeiro - IDARJ. Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil. Parecerista e membro da 
Equipe Nacional do eSocial e da EFD-Reinf.

CONHEÇA ALGUNS PROFESSORES

CENTRO EDUCACIONAL

Alessandra Sousa Costa

Advogada; Data Protection Officer (DPO) certificada pelo Instituto EXIN; Instrutora 
certificada pelo Instituto EXIN (PDPF, PDPP e ISFS); Pós-graduanda em Ciberseguran-
ça e Proteção Digital de Negócios pela FIA; Pós-graduada em Compliance Digital pela 
Universidade Presbiteriana Mackenzie;  Pós-graduada em Direito Previdenciário pela 
Escola Paulista de Direito (EPD);  Consultora em LGPD e GDPR; Consultora trabalhista 
e previdenciária há mais de 15 anos; Professora da BSSP; Palestrante;  Coautora de 
livros jurídicos; Articulista.
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Advogada. Pós-graduada em Direito do Trabalho (PUC/SP) e especialização em Direito 
Empresarial do Trabalho (FGV/SP). Especialista em eSocial. Instrutora e palestrante em 
todo o Brasil. Sócia do escritório Mascaro e Nascimento Advogados. Coordenadora do 
GT-eSocial da Associação Nacional dos Restaurantes – ANR Brasil. Diretora da Teorema 
Cálculos Trabalhistas. Fundadora da CLC Treinamentos. Conteudista e mantenedora do 
blog www.especialistaemesocial.com.br. Experiência na área de Recursos Humanos e 
Departamento Pessoal. 

Camila Cruz

Pós-graduado em Gestão de Estrutura de Atendimento (UGF-DF). Graduado em Letras. 
Técnico do Seguro Social do Instituto Nacional do Seguro Social. Palestrante, pela 
Instituição (INSS) sobre a Legislação Previdenciária. Educador Previdenciário desde 
2009. Instrutor presencial e a distância pelo INSS-SP. Instrutor da Escola da 
Advocacia-Geral da União - Legislação Previdenciária. Professor de cursos de curta 
duração, pós-graduação e MBAs.

Claudeci Silva



Fabrício Milhomens 

Advogado e professor de cursos de Graduação, Pós-Graduação e MBA e palestras 
diversas, em todo o país. Graduado em Direito. Pós-graduado em Direito do Trabalho e 
Processo do Trabalho. Mestrando em Direito do Trabalho e Relações Sociais. Militante 
em escritório de advocacia desde o ano de 2010.
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Eduardo Tanaka

Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil e Professor de Direito Previdenciário, Direi-
to Constitucional, Direito Administrativo e Direito Tributário. Membro do Grupo de 
Trabalho eSocial e EFD-REINF pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Especialis-
ta em Direito Constitucional. Graduado em Direito pela Universidade Federal de Mato 
Grosso do Sul, tendo iniciado seus estudos por três semestres na USP. Graduado em 
Odontologia. Autor de diversas obras sobre Direito Previdenciário. YouTuber de conte-
údo educacional nas áreas preparatórias para concursos públicos (Direito Previdenci-
ário e Direito Administrativo) e conteúdo profissional e técnico referente ao eSocial e 
EFD-REINF
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Humberto Lucena

Oficial de Justiça Avaliador Federal do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região. 
Professor de Direito do Trabalho. Doutor em Ciências Jurídicas - Área de Concentração 
Direitos Humanos e Desenvolvimento (UFPB). Mestre em Constituição e Garantia de 
Direitos (UFRN). Especialista em Direito e Processo do Trabalho (UnP - Laureate 
International Universities).

Jefferson Franci

Advogado e professor. Sócio do Escritório Franci e Dias Advocacia Trabalhista e 
Previdenciária. Especialista em Direito e Processo do Trabalho pela Escola Superior de 
Advocacia - OAB/SP. Especialista em Direito Previdenciário e MBA em Direito do 
Trabalho e Previdenciário (Legale-SP). Professor Titular de Gestão de Pessoas, Direito do 
Trabalho e Previdenciário (SENAC-SP). 
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João Paulo Ferreira Machado

Graduado em Ciências Contábeis e em Direito. Especialista em Administração 
Tributária. Auditor-Fiscal do Trabalho desde 2011. Diretor do Departamento de 
Fiscalização do Trabalho e Secretário de Inspeção do Trabalho Substituto no período de 
2016 a 2018. Coordenador-Geral de Governo Digital Trabalhista na Secretaria do 
Trabalho do Ministério da Economia desde novembro de 2019 e coordenador do projeto 
eSocial.

Auditora Fiscal.  Pesquisadora CNPq. Atuou em várias missões técnicas em organismos  
internacionais. Tributarista.

Liêda Amaral
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Manu de Paula

Doutoranda em Ciências Contábeis na FUCAPE, Instrutora do CRC e SESCAP, criadora 
do movimento Contabilidade com Alma. 3 Pós graduações na area de Gestão pela FGV, 
Tributaria pela Ebradi e Uninter. Sócia do escritório Conascont. Treinadora da Jornada 
do DP.

Paulo Molina

Bacharel em Direito. Especialista em Direito e Processo do Trabalho. Especialista em 
Direito Previdenciário. Especialista em Docência do Ensino Superior. Mestre em 
Direito Empresarial e Cidadania. Advogado militante na esfera Trabalhista e 
Previdenciária. Tem experiência consolidada há mais de 20 anos na área de Gestão de 
Pessoas. Já ministrou aulas em cursos de MBA e especialização em diversas 
instituições de ensino. Autor de artigos científicos e coautor de livros publicados.

Consultor especializado em SST. Assistente técnico em perícia judicial. Professor em 
cursos sobre Saúde e Segurança no Trabalho (técnicos, NRs e pós-graduação). 
Graduado em engenharia mecânica e em engenharia de produção. Pós-graduado em 
Engenharia de Segurança do Trabalho. Especializando no MBA Gestão de Negócios 
pela USP.

Tiago Freddi
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