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A IMPORTÂNCIA DA PÓS-GRADUAÇÃO: 
ASCENSÃO PROFISSIONAL

Com um mundo em constante transformação, cenário de mudanças exponenciais 
e oportunidades crescentes, somente será bem-sucedido aquele profissional que 
estiver qualificado e atualizado com as tendências de sua área de atuação, ao 
mesmo tempo em que desenvolve novas competências. Um curso de pós-graduação 
faz isso por você! A pós-graduação auxilia a ampliar conhecimentos já adquiridos, 
ensina e/ou complementa habilidades técnicas e comportamentais e é de 
fundamental importância no desenvolvimento de uma competência muito 
valorizada nos dias de hoje: o networking, ou seja, formar uma rede de contatos, 
rede de relacionamento.

O QUE UM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DEMANDA

-Responsabilidade com as entregas e prazos; 
- Um profissional autônomo, que lê, pesquisa, busca informação e produz 
   novos conhecimentos;
- Alguém preparado para interagir em grupo, com colegas e professores; 
- Um profissional que participe e contribua com a troca produtiva de ideias;
- Alguém comprometido com o seu desenvolvimento pessoal e consequentemente 
  do grupo no qual está inserido. 

Este repertório de habilidades faz com que o profissional advindo de um curso 
de pós-graduação seja mais atraente para o mercado de trabalho porque: 

- Produz mais e de modo mais eficiente;
- Possui adaptabilidade, flexibilidade e inteligência emocional para lidar com 
   as demandas do mercado;
- Desenvolve habilidades interpessoais, como a capacidade de integração em 
   um grupo de trabalho já existente;
- Desenvolve ou aperfeiçoa potenciais de liderança e gestão de equipes; 
- Aperfeiçoa o conhecimento técnico, que em algumas áreas é o diferencial 
   competitivo mais valorizado pelas empresas.

Curso que atualiza e capacita o profissional que está no mercado de trabalho ou que 
planeja mudar de área de atuação e confere habilidades técnicas específicas a 
determinada área. Quem quer alavancar a carreira opta por uma especialização 
porque é um curso rápido, voltado para uma finalidade específica que a graduação, 
mais generalista, não contemplou ou que o mercado profissional demanda. 
 
- É necessário diploma de curso superior para se matricular;
- O curso pode ser presencial ou a distância;
- Normalmente as aulas são quinzenais e nos finais de semana;
- Duração de 1 a 2 anos, com carga horária mínima de 360h/aula;
- A frequência de 75% nas aulas é obrigatória;
- Exige Trabalho de Conclusão do Curso (TCC);

Especialização Lato Sensu  



DIREITO E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS

COORDENAÇÃO

A Região Metropolitana da Grande Florianópolis e todo o litoral de Santa

Catarina vêm apresentando nas últimas décadas uma acelerada expansão urbana

dinamizando o mercado imobiliário. A Especialização busca suprir uma carência

do respectivo mercado, pois o Direito Imobiliário é um ramo autônomo do Direito

em constantes transformações.

Dr. Edson Telê Campos

Graduado em Economia e Direito, Mestre em Administração e Doutor em

Geografia na área de Desenvolvimento Regional e Urbano. Exerce a Advocacia na

área imobiliária e é professor de Cursos de graduação (USJ) e pós-graduação.

Ministrou disciplinas em Cursos Superiores de Formação Específica em Gestão

Imobiliária e de pós-graduação em Direito e Negócios Imobiliários. Técnico em

Transações Imobiliárias, atuou no mercado imobiliário por mais de uma década,

sendo inclusive, sócio proprietário de empresa imobiliária, onde adquiriu larga

experiência nesse mercado. É sócio efetivo da Associação Brasileira de

Advogados do Mercado Imobiliário (ABAMI).

PÚBLICO-ALVO

Diversos são os profissionais que podem usufruir de uma formação qualificada e
específica nesta área, dentre eles os Bacharéis em Direito, Advogados,
Magistrados, Promotores Públicos, Gestores Imobiliários, Corretores de Imóveis,
Engenheiros, incorporadores, construtores e demais profissionais de nível superior 
de empresas públicas e privadas que atuem no setor imobiliário e áreas afins.



DISCIPLINAS

.: Seminário de Formação Profissional (10 h/a)

.: Código de Defesa do Consumidor Aplicado ao Mercado Imobiliário (20 h/a)

.: Condomínios: Tópicos Especiais (20 h/a)

.: Contratos Pertinentes aos Negócios Imobiliários Urbanos (30 h/a)

.: Documentação e Registros Imobiliários (30 h/a)

.: Direito Penal no Âmbito do Direito Imobiliário (10 h/a)

.: Fundamentos de Direito Urbanístico e Ambiental (30 h/a)

.: Incorporação Imobiliária e Instituição de Condomínio (20 h/a)

.: Locação de Imóveis Urbanos (30 h/a)

.: Ações Locatícias (10 h/a) 

.: Negociação Imobiliária (10 h/a)

.: Parcelamento do Solo Urbano (20h/a)

.: Planejamento Urbano e Plano Diretor (20 h/a)

.: Práticas Processuais Pertinentes ao Setor Imobiliário (30 h/a)

.: Tópicos Especiais de Direito Imobiliário (20 h/a)

.: Direito Agrário e a Propriedade Rural (10 h/a)

.: Tributos Inerentes aos Negócios Imobiliários (20 h/a)

.: Usucapião: Espécies e Procedimentos Práticos (10 h/a)

.: Elaboração de Projeto de Pesquisa e Trabalho de Conclusão de Curso (10 h/a)

.: Metodologia da Pesquisa (10 h/a)

CORPO DOCENTE

MSc.Luiza Silva Rodrigues

MSc. Marcus Vinícius Motter Borges

Esp. Paulo Roberto Matos Xavier

MSc. Pedro de Menezes Niebuhr 

Esp. Rodrigo Silva Ferraz De Campos

MSc. Rodrigo Mioto dos Santos

Esp. Samuel Ribeiro Lorenzi

Msc. Cláudio Soares da Silveira

Esp. Dennis José Martins

Dr. Edson Telê Campos

Esp. Fernando Amorim Willrich

MSc. Flaviano Vetter Tauscheck

Esp. Gabriela Giacomolli

Dra. Luana Renostro Heinen



DURAÇÃO DO CURSO

Aulas presencias, aproximadamente 20 meses, conforme calendário do Curso +
4 meses para confecção do Trabalho de Conclusão de Curso.

Sexta-feira: das 19h às 23h;
Sábado: das 8h às 14h30 (30 min. intervalo).

HORÁRIO

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ALUNO
Segunda a Sexta-feira: das 08h às 21h30
Quando houver aulas de Pós-Graduação
Sábado das 08h às 12h



DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA MATRÍCULA

a) Diploma de Graduação (frente e verso);

b) Cédula de identidade (RG) – outros documentos não possuem validade para

fins de Registro;

c) CPF;

d) Comprovante de residência;

e) 01 (uma) foto 3x4 recente.

* Os documentos solicitados deverão ser entregues mediante apresentação de
original e cópia/reprodução fiel do original, em perfeito estado de leitura e
compreensão (autenticação realizada no momento da matrícula) e/ou cópias
autenticadas em cartório, em uma mesma folha A4, em perfeito estado de leitura
e compreensão.
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