
CURSOS DO NUFEI DISPONÍVEIS
PARA O PRIMEIRO SEMESTRE

CALENDÁRIO

BÁSICO EM GESTÃO DE LOCAÇÕES

Conhecimento fundamental para quem está 
iniciando na atividade de gestão de locação.
•       Período: 20/02/2018 à 08/03/2018
(terças e quintas).
•       Horário: 18h30 às 21h30.

2018

DEPARTAMENTO PESSOAL

Tudo para quem quer qualificação na área
de Departamento Pessoal.
•       Período: 03/04/2018 à 15/05/2018
(terça e quintas).
•       Horário: 18h30 às 21h30.

FORMAÇÃO EM GESTÃO
DE CONDOMÍNIOS

Para profissionais atuantes na área que querem 
aprofundar e consolidar seus conhecimentos.
•       Período: 03/04/2018 à 14/06/2018
(terças e quintas).
•       Horário: 7h30 às 11h30.

CAPACITAÇÃO PARA GESTORES
CONDOMINIAIS

Qualificação efetiva para o gestor condominial.
•       Período: 26/02/2018 à 25/04/2018
(segundas e quartas).
•       Horário: 18h30 às 21h30.

PRÁTICAS DE PREVISÃO
ORÇAMENTÁRIA

O módulo oferece uma visão ampliada sobre 
planejamento orçamentário.
•       Período: 15/03/2018 à 27/03/2018
(terças e quintas).
•       Horário: 18h30 às 21h30.

FORMAÇÃO EM GESTÃO DE LOCAÇÕES

O curso que realmente forma gestores e consulto-
res de locações. Para profissionais com experiência.
•       Período: 07/05/2018 à 09/07/2018
(segundas e quartas).
•       Horário: 18h30 às 21h30.

TÉCNICAS DE NEGOCIAÇÃO, 
PREVENÇÃO E GERENCIAMENTO DE
CONFLITOS NA ÁREA CONDOMINIAL

As principais ferramentas de gestão para preven-
ção e resolução de conflitos na vida condominial.
•       Período: 22/05/2018 à 19/06/2018
(terças e quintas).
•       Horário: 18h30 às 21h30.

TÉCNICAS DE CAPTAÇÃO E VENDAS

Técnicas consagradas para melhorar os resultados.
•       Período: 22/05/2018 à 05/06/2018
(terças e quintas).
•       Horário: 18h30 às 21h30.

BÁSICO EM GESTÃO DE CONTAS
A PAGAR

Qualificação fundamental para quem está
iniciando na área de contas a pagar.
•       Período: 12/06/2018 à 05/07/2018
(terças e quintas).
•       Horário: 18h30 às 21h30.

FORMAÇÃO
Formam potenciais gestores ou consultores por meio
da potencialização de conhecimentos já existentes
e ampliam a visão a respeito da administração
de bens nos aspectos jurídico, financeiro, administrativo 
e de relacionamento. 

Módulos voltados para quem está iniciando as
atividades no setor de administração imobiliária.
Os cursos básicos fornecem informações fundamentais 
ao desempenho das atividades desses profissionais em 
seu ramo de atuação. 

BÁSICO

HABILIDADES ESPECÍFICAS
Destinado aos profissionais de diversas áreas ligados 
direta ou indiretamente à administração de imóveis
e que necessitam de conhecimentos ou ferramentas 
específicas para enriquecer o dia a dia no mercado
de trabalho.

PÓS-GRADUAÇÃO
O NUFEI também é responsável pela Pós-Graduação
em Excelência no Direito Imobiliário, que conta com
a parceria da AVM Educacional.


