
Aspectos essenciais para a sua decisão

de empreender na Incorporação 
Imobiliária.

Aprendendo a empreender

MINICURSO ONLINE EAD

5 aulas

https://bit.ly/Formulário-de-Inscrição-Semana-do-Incorporador


▪ Fundamentos da Incorporação
▪ O que a maioria de mercado desconhece sobre a incorporação imobiliária

▪ Cuidados que o incorporador precisa ter para evitar problemas
▪ Máximas para o fomento das vendas numa incorporação Imobiliária 

▪ Considerações finais

SÃO , 100% ONLINE, COM QUE O 
EMPREENDEDOR VAI PRECISAR E SUAS ATIVIDADES NA INCORPORAÇÃO 

IMOBILIÁRIA NA ERA PÓS-PANDEMIA.

Graduado em Engenharia Civil, com especialização em Engenharia
Econômica e Transações Imobiliárias; Especialista em Incorporação
Imobiliária, com mais de 30 anos de experiência como
incorporador, tendo viabilizado mais de 120

empreendimentos imobiliários; Professor na FGV - Fundação
Getúlio Vargas, FDC - Fundação Dom Cabral, UFMG - Universidade
Federal de Minas Gerais, PUC Minas, dentre outras; Professor e
Fundador do CIE - Curso Incorporação de Edifícios,
existente há 18 anos, tendo tido mais de 15.000 alunos!



Preparamos especialmente para você, 5 aulas gratuitas sobre os 

Fundamentos da Incorporação Imobiliária com importantes temas

e aspectos essenciais para o profissional que deseja empreender

com sucesso.

Serão abordados alguns dos cuidados que o Incorporador precisa

ter para evitar problemas e aborrecimentos em sua atividade, 

especialmente quanto às máximas para o fomento das vendas. 

São conhecimentos compartilhados de forma clara e objetiva, que 

contribuirão para a tomada de decisões assertivas que possam

garantir segurança e sustentabilidade no desenvolvimento dos 

empreendimentos.

INSCREVA-SE AQUI!

Conheça mais sobre o tema.

para 
assistir estas aulas 

gratuitamente!

educ@educ.eng.br

(27) 9-8805-9668

(11) 2626-1674

▪ Modalidade: Online EAD.
▪ Duração: 120 minutos em 5 videoaulas.
▪ Tempo de acesso: 15 dias a partir da inscrição.
▪ Plataforma: Educ-EAD-P.
▪ Período da inscrição: tempo limitado.

Engenheiros Civis, Arquitetos e demais 
profissionais que desejam empreender ou atuar 

na Incorporação Imobiliária. Profissionais que 
desejam conhecer sobre o importante tema.

https://educ.eadplataforma.com/
mailto:educ@educ.eng.br
https://bit.ly/Formulário-de-Inscrição-Semana-do-Incorporador

