
CURSO
INCORPORAÇÃO DE EDIFÍCIOS

MAIS DE 13.000 ALUNOS

OBJETIVO

Parceria:

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Em época de crise mais necessário torna-se 
o conhecimento especializado como o grande 

diferencial e garantia de mercado!

Aprenda com uma das maiores referências do setor em 
todo o País: o , com mais de 30 PROF. JAMIL RAHME
anos de experiência como incorporador!

Preparar totalmente o aluno para empreender, sem a 
utilização de recursos financeiros. Para quem não 
deseja empreender, o curso propicia o domínio total 
do tema.

Após o Curso, os alunos podem usufruir do PAA – 
Programa de Apoio ao Aluno, para orientações / 
consultorias com o Prof. Jamil Rahme.

Ministrado há 18 anos, é o único Curso no País que trata 
da INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA completa, nas suas 
3 áreas (a técnica, a jurídica e a comercial):

À vista: R$150,00 na inscrição + R$1.810,00 no 
primeiro dia de aula.

Parcelado: R$180,00 na inscrição + 3 x R$670,00 no 
primeiro dia de aula.

PROGRAMA-AMIGO (cumulativo): 
Para 2 pessoas: bônus de 5%; 3 pessoas: 7,5%; 
4 ou mais pessoas: 10%.

Para associados da ALEASP: 20%

O CIE foi eleito em 2015 pelo IMEC – Instituto 
Mineiro de Engenharia Civil como o melhor curso 
da área de engenharia civil no Estado de Minas 
Gerais, tendo recebido diversas outras premiações.

Engenheiro civil formado pela Universidade Federal de 
Minas Gerais em 1973, com especialização em 
Engenharia Econômica, Engenharia de Segurança do 
Trabalho e Transações Imobiliárias, dentre outras. 

Professor da Fundação Getúlio Vargas, Fundação Dom 
Cabral, UFMG, PUC Minas. Diretor da ABENC - 
Associação Brasileira de Engenheiros Civis/MG. Árbitro 
da Câmara Mineira de Mediação e Arbitragem – 
CAMINAS. 

| 04, 05, 06 e 07 de abril/2019CAMPINAS  |
Final de semana de 10h às 14h e 15h às 20h30 | Dias úteis de 18h30 às 22h30 

11ª turma

SÃO PAULO | | 30, 31 de março, 01 e 02 de abril/201918ª turma

VAGAS LIMITADAS!

TÉCNICA
Conheça todos 

os conceitos 
técnicos, como 

fração ideal, 
área sub-

rogada, NBR 
12.721, etc.

JURÍDICA
Aborda toda a 

legislação 
pertinente, com 

os conhecimentos 
necessários da 

engenharia a que 
a legislação se 

aplica.

COMERCIAL
Aprenda 

estratégias de 
fomento à 

venda, como o 
Patrimônio de 

Afetação, tabela 
de vendas, lucro 

ótimo, etc. WWW.INCORPORACAODEEDIFICIOS.COM.BR

(31) 3282-2939 

(31) 98738-2939 (WhatsApp) 

saopaulo@incorporacaodeedificios.com.br 

Vice-presidente do Conselho Administrativo do 
SindusCon-SP, Salvador Benevides: “O curso 
apresenta todo o processo da incorporação, 
possibilitando o envolvimento completo sobre o 
assunto. O professor tem ótima didática e grande 
conhecimento sobre o tema. Aqueles que já 
trabalham ou querem atuar com incorporação não 
podem deixar de fazê-lo.”

Veja inúmeros outros depoimentos no site.
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