
CALENDÁRIO
2019

NEGOCIAÇÃO – MÉTODO E TÉCNICAS
NEGOCIAIS

O curso visa instrumentalizar os participantes, 
visando o preparo adequado para o alcance de 
objetivos pessoais e organizacionais.

•        Data: 20 e 27 de setembro (sexta-feira)
•      Horário: 09h às 17h

BÁSICO EM GESTÃO DE CONTAS
A PAGAR

Módulo de qualificação para quem está iniciando 
na área de contas a pagar. 

•        Data: 02 a 30 de outubro (segundas e quartas-feiras)
•      Horário: 18h30 às 21h30

DEPARTAMENTO PESSOAL

Qualificação e atualização para profissionais
de DP, com as principais mudanças da Reforma 
Trabalhista (Lei nº 13.467/2017)

•        Data: 22/10 a 26/11 (terças e quintas-feiras)
•      Horário: 18h30 às 21h30

AVALIAÇÃO E VISTORIA PARA LOCAÇÃO

Ferramentas práticas para a realização de
avaliações e vistorias eficientes, que tragam mais 
valor para as administradoras e seus clientes.

•        Data: 04 a 13 de novembro (segundas e quartas-feiras)
•      Horário: 18h30 às 21h20

DINÂMICAS DE ASSEMBLEIAS
DE CONDOMÍNIOS

O curso prepara o profissional a lidar com todas 
as etapas de uma assembleia, incluindo o geren-
ciamento de conflitos por meio de simulação de 
casos reais. 

•        Data: 03 a 12 de setembro (terças e quintas-feiras)
•      Horário: 18h30 às 21h30

CAPACITAÇÃO PARA GESTORES
CONDOMINIAIS – 2019.3

Qualificação completa para o gestor condominial

•        Data: 10/09 a 05/12 (terças e quintas-feiras)
•      Horário: 18h30 às 21h30

Formam potenciais gestores ou consultores por 
meio da potencialização de conhecimentos já 
existentes e ampliam a visão a respeito da administra-
ção de bens nos aspectos jurídico, financeiro, adminis-
trativo 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. 

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.

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

HABILIDADES
ESPECÍFICAS

PÓS-GRADUAÇÃO

BÁSICO

FORMAÇÃO

CURSOS DO NUFEI DISPONÍVEIS
PARA O SEGUNDO SEMESTRE

BÁSICO EM GESTÃO DE LOCAÇÕES
– 2019.2

Conhecimento fundamental para quem está 
iniciando na atividade de gestão de locação.

•        Data: 06 a 29 de agosto (terças e quintas-feiras)
•      Horário: 18h30 às 21h30


