
26/06/2019 Direito e Operações Imobiliárias é Tema de Curso de Pós-Graduação | Segs - Portal Nacional|Clipp Notícias de Seguros,Saúde,Ti,…

https://www.segs.com.br/educacao/177845-direito-e-operacoes-imobiliarias-e-tema-de-curso-de-pos-graduacao 1/4

Brasil, 26 de Junho de 2019

Buscar no segs

Busca

Terça, 25 Junho 2019 12:16 Escrito ou enviado por  Marli Popolin Adicionar novo comentario SEGS.com.br - Categoria: Educação Imprimir

Compartilhar::

Direito e Operações Imobiliárias é Tema de Curso de
Pós-Graduação

A Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo está com inscrições abertas para o curso de pós-graduação em Direito e Operações

Imobiliárias, com a finalidade de habilitar os alunos para que identifiquem os principais temas referentes ao conteúdo do curso.

“A fim de capacitar nossos alunos a questões importantes para um bom desenvolvimento das negociações jurídicas, o curso envolverá

teoria e prática de forma conjugada, além de ensinar a identificação das tendências desse setor e as exigências decorrentes no que tange

à respectiva tutela jurídica, com vistas, inclusive, à realidade regional do Grande ABC”, comenta o coordenador do curso, professor

Gilberto Maistro Junior.

A carga horária total para obtenção do certificado de especialista é de 360 horas, com aulas ministradas no período de agosto de 2019 a

agosto de 2021, às segundas e quartas-feiras, das 19 às 22h30. As inscrições encerram-se no dia 20 de julho e mais informações podem

ser obtidas no link https://www.direitosbc.br/especializacao-em-direito-e-operacoes-imobiliarias/

A Instituição

Considerada uma das melhores instituições de ensino superior do País, a Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo tem 54 anos

de atividade e é referência no ensino jurídico do Brasil com mais de 14 mil profissionais formados e atuantes em diversas áreas do Direito.

Oferece os cursos de graduação e de atualização, além de pós-graduação Lato Sensu. 

Seus professores e funcionários administrativos são servidores públicos municipais e ingressam nos quadros respectivos por meio de

concursos públicos, ressalvadas as exceções legais. A FDSBC não possui fins lucrativos e a anuidade cobrada dos alunos – uma das

menores de São Paulo – garante a autonomia financeira da estrutura.

Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo está localizada na Rua Java, 425 - Jardim do Mar - São Bernardo do Campo - Telefone

(11) 3927-0222.
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