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O Curso
O Curso Incorporação de Edifícios com Prof. J am i l Rahme aborda, com pro-

fundidade, todas a s 3 áreas da Incorporação Imobiliária: técnica, jurídica e

comercial. Trata-se de um conjunto de conhecimentos que possibilitarão os

empreendedores e profissionais do mercado imobiliário tomar decisões

mais assertivas, otimizar a apl icação de investimento próprio e ter total se-

gurança técnica e jurídica em todos os temas que envolvem a incorporação

imobiliária.

Diferenciais
▪ É o único curso do país que ensina a Incorporação

Imobiliária Pura, sem recursos financeiros próprios, com

segurança técnica, jurídica e comercial.

▪ O Professor, tendo sido incorporador por mais de 3

décadas,  aborda temas específ icos comerciais como:

Montagem da tabela de venda, fórmula-mãe para o lucro

ótimo, definição  do tipo de vaga de garagem para

fomento das vendas e muitos outros.

▪ Mais de 15.000 alunos formados em mais de 500 

edições em todo o Brasil

▪ Valioso material didático para uso durante e após o curso.

▪ Consultoria multidisciplinar permanente, através do PAA 

– Programa de Apoio ao Aluno, com vista a ajudá-los em

sua   vida profissional.
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Objetivos
▪ Incorporadores, Construtores e Engenheiros: Empreender,

montando seu próprio negócio, sem a utilização de recursos

financeiros, e/ou prestar consultoria ou, ainda, habilitar-se a emprego

em empresas da área.

▪ Arquitetos: O mesmo dos engenheiros ou, ainda, orientar seus projetos

à luz do empreendedorismo, necessidade primeira de seu cliente e,

portan- to, um grande diferencial .

▪ Advogados e consultores: Conhecer toda a  legis lação pertinente, 

incluin- do o novo Código Civil, sob a  ótica técnica, adquirindo os 

conhecimentos  necessários da engenharia a que a legis lação se aplica,

para melhor orien- tar e defender seu cliente.

Público Alvo
Destinado a todos os profissionais das áreas imobiliárias, tais como:

▪ Incorporadores;

▪ Construtores;

▪ Empreendedores e Investidores;

▪ Engenheiros Civis e demais profissionais que desejam 

empreender no segmento imobiliário ou atuar em empresas 

Construtoras e Incorporadoras.

▪ Corretores e Consultores Imobiliários;

▪ Profissionais das áreas de vendas e marketing de empresas

do setor imobiliário que desejam obter um diferencial competitivo

no mercado;

▪ Agências de comunicação e publ icidade que

desejam especial ização na  área imobiliária;

▪ Arquitetos, designers e outros profissionais que

prestam serviço para incorporadoras e imobil iárias

que dese jam conhecer ou aprofundar-se no tema.
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▪ Imobiliárias, Consultores Imobiliários, Investidores 

e Outros profissionais:  Entender e/ou efetivar a

incorporação à luz da Lei 4591/64, com capacitação para 

o estudo de viabilidade econômica e financeira dos 

empreendimentos e a comercialização das unidades

autônomas.

http://www.vetreinamentos.com.br/Treinamentos/compromisso-com-o-aluno.jpg


O Curso aborda, com profundidade, todas a s 3 áreas da

Incor- poração Imobiliária: técnica, jurídica e

comercial:

1. Área Técnica

▪ Fração Ideal (por área e valor),Área Sub-Rogada, Área

Equivalente

▪ Área Real Privativa Principal e Acessória, NBR 12.721

▪ Carência Unidade Autônoma

▪ Vagas de Garagem (4 tipos) Condomínio Edilício

▪ Condomínio Horizontal e Vertical Comissão de

Representantes

▪ Memorial descritivo Projetos-Padrão da ABNT

▪ CUB – Sinduscon CUC - Custo Unitário de

Construção

▪ Fórmula mãe da Incorporação CRCT - Coeficiente

de Rateio  de Construção Total

▪ Quota de Rateio Prazos de Garantia das Construções

▪ Vício ou Defeito Redibitório Patrimônio deAfetação

▪ Norma de Desempenho

▪ Outros temas

2. Área Jurídica - Sob a Ótica 
da Engenharia

▪ Lei 4591/64 (comentada e com exame

detalhado dos principais pontos da lei que 

“pegam” o incorporador no seu dia a   dia),

Lei 4.864/65, Lei 10.931/04, Código Civil,

Código de Defesa do Consumidor, NBR 

12.721, Lei 12.607/12,

▪ Sociedade de Propósito Específico (SPE),

▪ Sociedade em Conta de Participação (SCP)

▪ Alienação Fiduciária,

▪ Arbitragem

▪ Contrato com proprietário do terreno

▪ Contrato com condômino

▪ Convenção de condomínio

▪ Distrato com condômino

▪ Memorial de Incorporação

▪ Registro da Incorporação

▪ Obrigações e Direitos do Incorporador

▪ Penalidades Assembleia deAdquirentes

▪ Denúncia da Incorporação Leilão extrajudicial

▪ RET - Regime Especial deTributação Etc.

3. Área Comercial

▪ Definição do empreendimento

▪ Composição de Preços

▪ Tabela de Venda (randômica)

▪ Receitas e Despesas da Incorporação

▪ Cálculo do lucro ótimo

▪ Venda a preço fechado

▪ Venda a preço de custo

▪ Aquisição de terreno

▪ Sub-rogação (em escambo, em percentual de área

e em per- centual deVGV)

▪ Home Staging

▪ Relação Incorporador/Arquiteto (otimização de

projeto)

▪ Relação Incorporador/Construtor (taxa de

administração  interessada)

▪ Riscos do Anatocismo

▪ Pesquisa de Mercado

▪ Estudo de Viabilidade Econômica e Financeira

(preliminar e  definitivo)

▪ Exercício prático.

Programa
Principais itens abordados  
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Depoimentos

Nem acabei ainda o meu curso, mas somente a primeira parte dele já me fez mudar totalmente minha maneira de pensar e agir na profissão.

Agradeço ao CREA-RJ pela oportunidade de fazer este curso. É um divisor de águas na minha carreira. Arq. Laura Jane – Rio de Janeiro/RJ

Sem dúvidas este é o melhor curso que existe sobre o tema. O prof. Jamil detêm todas as informações e as transmite de forma muito didática. É  

um curso quase obrigatório para quem pretende empreender! Garanto: VALE MUITOA PENA! Leandro Assis – Belo Horizonte/MG

Gostaria primeiramente de agradecer ao Prof. Jamil Rahme pelas brilhantes e entusiasmantes aulas. O Professor consegue imprimir uma  

dinâmica fantástica durante toda a aula e possui uma didática que nos faz compreender o assunto de maneira simples e eficaz. Eu recomendo a  

todos que pretendem dominar o tema da incorporação imobiliária. NÃO CONSIGO IMAGINAR QUE HAJA OUTRO PROFISSIONAL MAIS  

CAPACITADO QUE O PROF. JAMIL RAHME PARA ABORDAR SOBRE O TEMA. Parabéns pelo fantástico curso! Keny Sawaya – São Paulo/SP

O Curso Incorporação de Edifícios ministrado pelo Prof. Jamil Rahme é extremamente rico e produtivo. O Professor possui uma didática  

brilhante e de fato domina a Incorporação Imobiliária como ninguém. Parabéns pelo curso Mestre! O senhor de fato é o PAPA da Incorporação,  

digno de reverência. Pedro Henrique Rezende – Belo Horizonte/MG
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CORPORAÇÃO DE EDIFÍCIOS do Curso de Pós-

Gra- duação GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS 

EM AR- QUITETURA E CONSTRUÇÃO.

▪ Professor da  FDC - Fundação Dom Cabral, 

UMA,  FEAD, UFOP, FUMEC, entre outras.

▪ Criador e instrutor do Curso Incorporação de 

Edifí- cios, desde 1999, com a formação de ma i s

de 15.000 alunos em ma i s  de 500 turmas.

▪ Consultor para incorporação imobiliária da

Usimi- nas , Fundação Mineira de Educação e

Cultura.

▪ Instrutor para incorporação imobiliária da

Superin- tendência da  CAIXA ECONÔMICA

FEDERAL

▪ Árbitro da Câmara Mineira de Mediação e

Arbitra- gem – CAMINAS - Mercado Imobiliário

e Constru- ção Civil.

▪ Diretor da ABENC - Associação Brasileira de

Enge- nheiros Civis de MG para o Mercado

Imobiliário.

Sobre o Instrutor
Prof. Jamil Rahme

▪ Engenheiro civi l  formado pe la  UFMG em 1973,  

com d iversas  e spec i a l i z a ções  ao longo de s u a

carreira, ta i s  como: Engenhar ia  Econômica , 

Enge- nhar ia  de Segu r ança  do Trabalho, 

Neopert, Tecno- log ia  do Concreto, Fundações , 

Britagem, Equipa- mentos Rodoviários, 

Construção Industr ia l i zada ,  Engenhar ia  de 

Prevenção e Combate a  Incênd ios   e 

Transações Imob i l i á r i a s .

▪ Professor da  FGV - Fundação Getúlio Vargas, no  

MBA - GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS E

CONSTRUÇÃO CIVIL.

▪ Professor da  UFMG - Universidade Federal de  

Minas  Gerais, na  discipl ina INCORPORAÇÃO DE  

EDIFÍCIOS do Curso de ESPECIALIZAÇÃO EM

▪ CONSTRUÇÃO CIVIL.

▪ Professor da  PUC Minas  - Ponti f íc ia Universidade  

Católica de Minas  Gerais (IEC), na  discipl ina IN-

Em época de crise mais necessário  

torna-se o conhecimento especializado,  

fornecido pelo CIE, como o grande  

diferencial e garantia de mercado!
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Investimento
À vista: R$ 1.960,00 por pessoa. Forma de pagamento: R$ 200,00 com de-

pósito na inscrição + saldo com boleto (Pessoa Jurídica) ou depósito

bancário (Pessoa Física).

Parcelado 1: R$ 2.190,00 por pessoa. Forma de pagamento:R$ 210,00

com depósito na inscrição + saldo em 04 parcelas, sem juros, com cartão  

de crédito.

Parcelado 2: R$ 2.190,00 por pessoa. Forma de pagamento:R$ 210,00

com depósito na inscrição + saldo em até 12 vezes, com cartão de crédito,  

pelo PagSeguro, com despesas do parcelamento por conta do participante.

DESCONTOS E CONDIÇÕES ESPECIAIS:

Desconto por antec ipação de inscr ição : 5%.

Descontos para: 2  pessoas - 5%; 3 pessoas - 7,5%; 4 ou mais  pessoas -

10%.

Desconto cumulativo para profissionais inscritos ou empresas assoc iadas   

de Entidades Parceiras: 10%.

INCLUÍDO NO VALOR DA INSCRIÇÃO:

▪ Coffee break em cada período do dia.

▪ Farto material didático, envolvendo a s  áreas técnica, jurídica e 

comercial, para uso durante e após o curso, suprindo a fa l ta de

literatura sobre o tema.

▪ Certificado: emitido pela Educ.eng e pelo Instrutor.

▪ Acompanhamento pós-curso: O Professor coloca à disposição dos

alunos,  após a  realização do curso, uma consultoria multidisciplinar 

permanente,  através do procedimento do PAA – Programa de Apoio ao

Aluno, com vista a ajudá-los em sua vida profissional - consulte.
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VEJA SE SUA
ENTIDADE É PARCEIRA

CONTA PARA DEPÓSITO

Beneficiário: CIE – Curso Incorporação de Edifícios Ltda.
Banco: Bradesco (# 237)
Agência: 0513-4
Conta Corrente: 240310-2
CNPJ: 26.783.090/0001-28

http://educ.eng.br/entidades-parceiras/


Agenda
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OUTRAS CIDADES:
CONSULTE!  

PORTO ALEGRE - RS

Data: 13 a 16 de AGOSTO de 2020.

Horário: 13 e 14, qui e sex – de 18:30 às 22:30 h; dias 15 e 16, sáb e dom 

– de 10:00 às 20:30 h.

Duração: 30 horas-aula + 03 horas de trabalho extraclasse.

Local: consulte.

CAMPINAS - SP
Data: 28 a 31 de MARÇO de 2020.

Horário: dias 28 e 29, sáb e dom - de 10:00 às 20:30 h; dias 30 e 31, seg e 

ter - de 18:30 às 22:30 h.

Duração: 30 horas-aula + 03 horas de trabalho extraclasse.

Local: Hotel Noumi Plaza – Cambuí - www.noumi.com.br

SÃO PAULO - SP

Data: 02 a 05 de ABRIL de 2020.

Horário: dias 02 e 03, qui e sex – de 18:30 às 22:30 h; dias 04 e 05, sáb e 

dom – de 10:00 às 20:30 h.

Duração: 30 horas-aula + 03 horas de trabalho extraclasse.

Local: Sede do Sinduscon-SP - www.sindusconsp.com.br.

SALVADOR - BA

Data: 23 a 26 de ABRIL de 2020.

Horário: dias 23 e 24, qui e sex – de 18:30 às 22:30 h; dias 25 e 26, sáb e 

dom – de 10:00 às 20:30 h.

Duração: 30 horas-aula + 03 horas de trabalho extraclasse.

Local: Novotel Salvador Rio Vermelho - viste o site

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

Data: 21 a 24 de MAIO de 2020.

Horário: dias 21 e 22, qui e sex – de 18:30 às 22:30 h; dias 23 e 24, sáb e 

dom – de 10:00 às 20:30 h.

Duração: 30 horas-aula + 03 horas de trabalho extraclasse.

Local: consulte.

RIO DE JANEIRO - RJ

Data: 25 a 28 de JUNHO de 2020.

Horário: dias 25 e 26, qui e sex – de 18:30 às 22:30 h; dias 27 e 28, sáb e 

dom – de 10:00 às 20:30 h.

Duração: 30 horas-aula + 03 horas de trabalho extraclasse.

Local: Arena Copacabana Hotel - www.arenacopacabanahotel.com.br

https://www.noumi.com.br/
https://sindusconsp.com.br/
https://www.accorhotels.com/pt-br/hotel-B275-novotel-salvador-rio-vermelho/index.shtml
https://www.arenacopacabanahotel.com.br/


Entre em contato:
educ@educ.eng.br

(27) 9-8805-9668

(11) 2626-1674

@educ.eng

/educ.eng

educ.eng.br
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Ainda tem dúvidas?
Fale com o Coordenador do curso. Ele dará as informações 

que você precisa para decidir. Mande uma mensagem e ele 

lhe retornará.

Clique aqui e 

INSCREVA-SE!

Inscreva-se já!
Clique no botão abaixo para fazer sua inscrição.

Realização

mailto:educ@educ.eng.br
https://www.instagram.com/educ.eng/
https://www.facebook.com/educ.eng/
http://educ.eng.br/
https://form.jotformz.com/91192706696669
https://form.jotformz.com/91192706696669

