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MERCADO NETWORK

D E S E N V O L V I M E N T O  D E
NOVAS HABILIDADES

E M I S S Ã O  D E
CERTIFICADO

Em 2008, a Faculdade Baiana de Direito, instituição consagrada nacionalmente, deu um importante passo na 
sua trajetória no ensino Baiano, ao lançar seu Núcleo de Pós-Graduação, formando uma nova geração de 
especialistas nas mais diversas áreas do Direito. 

Promover a qualidade de ensino, formar profissionais conceituados, atender as necessidades do mercado são 
alguns pontos que fizeram com que a Pós Baiana se tornasse o maior Núcleo de Pós-Graduação em Direito da 
Bahia, sendo reconhecida e respeitada nacionalmente. 

Específica, a Pós Baiana reúne os coordenadores mais consagrados do Brasil com um projeto pedagógico 
diferenciado e um time de professores, em sua grande maioria, Doutores e Mestres, com grande experiência 
em suas respectivas áreas, o que resulta na confiança dos nossos discentes e na credibilidade da instituição.



30% Ex-alunos da Graduação da 
Faculdade Baiana de Direito.

10%
Conveniados (veja nossos convênios).

Bacharéis com até 02 (dois) anos de formação.

Jovens advogados (até 05 anos de filiação) 
adimplentes com a OAB.

50%
Sabemos que muitos advogados desejam fazer 
diversas especializações. Como política, 
instituímos que a segunda Pós-graduação na 
Faculdade Baiana de Direito e Gestão custará 
metade do preço. 

Para obter esse benefício, apresente o seu 
diploma ou um documento que comprove a sua 
conclusão da primeira Pós-graduação pela 
Baiana.

A FACULDADE 

Diferente de outras organizações educacionais, a Faculdade Baiana de Direito pertence a um grupo de conhecidos profes-
sores da área jurídica, com carreiras profissionais consolidadas, que fazem da educação um projeto de vida.

A percepção de que em tempo de educação em massa é possível construir um projeto diferenciado, que coloque a quali-
dade como objetivo primordial, fez com que a Faculdade Baiana de Direito priorizasse o elevado nível técnico e o rigor 
pedagógico para colaborar substancialmente com a formação profissional do aluno.

Ao final do curso, você estará apto a seguir com excelência a carreira selecionada em sua especialização.

DESCONTOS

BAIANA DE DIREITO



A Pós-graduação em Direito e Gestão Imobiliária da Faculdade Baiana de Direito e Gestão, em sua 14ª turma, 
proporciona o casamento da técnica com a prática para o profissional que quer se destacar em sua área de atuação 
imobiliária.

Com atenção às oportunidades no setor privado e público, o curso prepara o aluno para ter êxito nos desafios com 
imóveis e com a construção civil. Professores reconhecidos no país, um poderoso networking e um ambiente de 
conhecimento inovador vocacionado à viabilização das grandes ideias explicam por que essa pós-graduação lhe convida 
para o sucesso.

Nesse curso o aluno poderá usufruir de algumas ferramentas – inclusive de planejamento tributário para atuação em 
todas as demandas que envolvam imóveis, e também contará com análise de investimentos, contabilidade aplicada e 
avaliação de bens imobiliários.

A especialização tem por foco:
 Advogados que ainda não possuem expertise na área;
 Advogados que militam no direito imobiliário e desejam refinar e aprofundar seu conhecimento e melhores práticas;
 Notários e Registradores que desejam qualificar a sua prática nos procedimentos extrajudiciais na Bahia;
 Agentes imobiliários;
 Magistrados e servidores da Justiça;
 Empresários, arquitetos e outros profissionais que trabalham ou desejem trabalhar no mercado imobiliário.

Entre os professores do curso, estão referências nacionais e locais, como: Melhim Chalhub (RJ), Ricardo Dip (SP), João 
Pedro Lamana Paiva (RS), Alexandre Gomide (SP), Olivar Vitale (SP), Ana Cristina Maia (MG), Marcelo Couto (MG), Letícia 
Maculãn (MG), Daniela Bolívar (MG), Luciano Figueiredo, Roberto Figueiredo (BA), Ermiro Neto (BA), Carlos Onofre, Rita 
Martins (BA), Jean Mallman e Pedro Bacelar (BA), Marcos Salomão (RS), Marcus Vinícius Borges (SC), Marcelo 
Barbaresco (SP), Fábio Rocha (SP), e muitos outros (vide lista de professores abaixo).

Outro diferencial são os encontros “Bebendo na Fonte”, sempre com referências do mercado local com dicas exclusivas 
na atuação imobiliária. O Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, colegiado reunindo quase 2.000 associados diretos 
com os grandes profissionais do mercado em todo Brasil, também é parceiro de nosso curso.

Também são parceiros oficias da Especialização: ANOREG-BA, ARIBA, CNB-BA, SINDUSCON-BA, ADEMI-BA, CRECI-BA, 
SECOVI-BA. Consulte as condições especiais se é um dos associados destes grupos (ou trabalha para associados).

Ter no currículo a especialização em Direito e Gestão Imobiliária da Faculdade Baiana de Direito e Gestão inserirá você em 
um relevante grupo de advogados, registradores, notários, empresários, agentes imobiliários que já passaram conosco – 
em busca do aprofundamento, networking e difusão do conhecimento.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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LOCAL E HORÁRIO DE MATRÍCULA

PÚBLICO-ALVO

As matrículas serão realizadas preferencialmente no site da instituição ou na sede do Stiep (Rua Doutor 
José Peroba, 123, Stiep. CEP: 41770-235. Salvador – Ba) de segunda a sexta-feira das 08 às 18h.

Esse curso de pós-graduação destina-se aos profissionais das diversas áreas do conhecimento com 
diploma de Ensino Superior. O foco especial, no entanto, é para advogados, bacharéis em Direito e 
servidores públicos que possuem o objetivo de expandir seus conhecimentos sobre esse ramo 
específico da área ou alavancar sua carreira.

HORÁRIO DAS AULAS
as aulas ocorrerão a cada 20 dias sendo quinta e sexta-feira no período da noite (18 às 22:15h) e 
sábado no período da manhã (08:30 às 12:45h). Ocorrerão aulas às quartas-feiras (18 às 22:15) e aos 
sábados à tarde (14 às 18:15h) de forma alternada e havendo necessidade, os encontros terão 
intervalo inferior a 20 dias.

*Eventualmente poderão ocorrer aulas em dias e horários distintos.  
**Estão previstas em cada curso aulas de Metodologia da Pesquisa, a serem realizadas em dias diversos aos das aulas de 
conteúdo jurídico.

LOCAL DAS AULAS
As aulas serão realizadas na sede do Stiep (Rua Doutor José Peroba, 123, Stiep. CEP: 41770-235. 
Salvador – Ba.) e/ou em outro local indicado pela instituição. 

DURAÇÃO E CARGA HORÁRIA DO CURSO
O curso terá duração de 12 meses de aula + 6 (seis) meses para elaboração do TCC (trabalho de 
conclusão de curso) e carga horária obrigatória de 376 horas, distribuída em aulas presenciais e 
atividades online.
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METODOLOGIA
Planejados para duração de 12 meses de aula + 6 (seis) meses para elaboração do TCC (trabalho de 
conclusão de curso), os cursos são modulados e cada módulo possui conteúdo independente. A 
grade curricular é composta por aulas presenciais e atividades online.  

As aulas presenciais e expositivas trazem discussão de questões atuais e polêmicas, sempre com a 
análise da doutrina, jurisprudência e os informativos mais relevantes dos Tribunais Superiores. Para 
cada disciplina é escolhido um especialista que promove o debate e a troca de experiências entre os 
alunos.  

No conteúdo presencial, o professor é orientado a utilizar as metodologias ativas com foco no aluno, 
utilizando diversas ferramentas para que o conhecimento seja desenvolvido a partir da resolução de 
problemas e discussão de casos, promovendo o debate e a troca de experiências entre a comunidade 
acadêmica. Ensinar a resolver problemas não consiste somente em dotar os alunos de habilidades e 
estratégias eficazes, mas também, em criar neles o hábito e a atitude de enfrentar a aprendizagem 
como um problema para o qual deve ser encontrada uma resposta. 

Os cursos são modulados e cada módulo possui conteúdo independente. Os módulos presenciais são 
divididos em disciplinas e cada uma delas possui no mínimo 3 encontros/aulas, sendo ministrada por 
um único docente. Nesse cenário, o professor possui à sua disposição uma carga horária mínima de 
12h para construir com os alunos uma cadeia de conhecimento, tornando o ensino mais plural e asser-
tivo. Ao final de cada disciplina, como forma de conclusão do conteúdo produzido, é aplicada uma 
avaliação em consonância com a Resolução CNE/CES N° 01, de 06 de Abril de 2018.  

Nas aulas de metodologia, os alunos serão orientados para definição dos temas do TCC e normas 
para apresentação dos trabalhos. As atividades online serão disponibilizadas simultaneamente aos 
módulos presenciais.  

Para acompanhamento do curso, os alunos terão acesso ao conteúdo das aulas presenciais através 
da plataforma acadêmica, onde estarão disponíveis os roteiros de aula, bibliografia, textos, jurispru-
dências e notícias importantes.  
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MATRÍCULA
Para se matricular, o candidato pode: 
I – Preferencialmente, realizar matrícula online através do site da instituição. 
 a) Na matrícula online o candidato fará o seu cadastro no site da instituição e será remetido 
à página de pagamento do curso escolhido. 
 b) O contrato de prestação de serviço será assinado eletronicamente no momento do aceite 
do termo eletrônico. 
 c) Após a confirmação de pagamento, o candidato receberá em seu e-mail login e senha do 
ambiente virtual da instituição para fazer upload imediato dos documentos indicados no inciso II. 
 d) Os documentos disponibilizados no ambiente virtual da instituição devem ser apresenta-
dos em seus originais ao Núcleo de Pós-Graduação, ou enviados pelos correios para o endereço: R. Dr. 
José Peroba, 123 - Costa Azul, CEP: 41770-235 - Salvador/BA, aos cuidados da Secretaria de Pós-gra-
duação até 30 dias após o início das aulas do curso para o qual se matriculou. 
 e) Caso o candidato não consiga fazer o upload dos documentos no ambiente virtual da 
instituição, deverá apresentá-los ao Núcleo de Pós-Graduação no prazo de até 10 dias corridos após 
a confirmação do pagamento. Não sendo possível o comparecimento no prazo supramencionado, o 
candidato terá o prazo máximo de 48 horas para agendar nova data de entrega dos documentos, 
através do e-mail academico1@faculdadebaianadedireito.com.br. 
 f) O candidato que não entregar a documentação e/ou não apresentar a original, terá sua 
matrícula online cancelada, não havendo reembolso do valor pago a título de primeira parcela. 
 g) Nesta modalidade, a matrícula do candidato só estará efetivada após a confirmação de 
pagamento, assinatura digital do contrato de prestação de serviços educacionais e entrega dos docu-
mentos com apresentação dos originais.  

II – Excepcionalmente, comparecer ao Núcleo de Pós-Graduação, preencher a ficha de matrícula, 
assinar o contrato de prestação de serviços educacionais e apresentar os seguintes documentos: 
 a) Original e cópia ou cópia autenticada do Diploma de Graduação ou Declaração de Conclu-
são de Curso de graduação, expedida pela Instituição de Ensino de origem; 
 b) Original e cópia ou cópia autenticada do Histórico da Graduação; 
 c) Original e cópia da Cédula de Identidade; 
 d) Original e cópia da Inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF); 
 e) Original e cópia do Comprovante de residência; 
 f) Documentação específica exigida no caso de alunos estrangeiros. 
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COORDENAÇÃO

Bernardo Chezzi
Formado em Direito na Universidade Federal da Bahia, especializou-se inicialmente em Direito Imobili-
ário pela Universidade Salvador e em seguida Direito Urbano e Ambiental pela Escola Superior do 
Ministério Público Nacional (turma especial da FSMP-RS). Possui mestrado em Direito Público pela 
Fundação Getúlio Vargas (SP). Titulou-se como master em Gestão Financeira, Auditoria e Controlado-
ria e Auditoria na Fundação Getúlio Vargas (SP), com cursos de aprofundamento na London School of 
Economics e English (LSE) e Mediação e Arbitragem pela mesma instituição. Fundador e diretor jurídi-
co do Instituto Brasileiro dos Executivos Financeiros (IBEF-BA). Professor convidado da Escola Supe-
rior de Advocacia Orlando Gomes (OAB/BA). Vice-presidente do IBRADIM. Sócio fundador do escritó-
rio Chezzi Advogados. Premiado pelo PIBIC/CNPQ e FAPESB, painelista recorrente nas áreas de 
Direito Imobiliário, Urbanístico-Ambiental e Empresarial, palestrou e ministrou cursos em diversos 
órgãos de classe da área em todo país (ADIT, SINDUSCONs, ADEMIs, SECOVIs, CRECIs, entre outros). 



CONTEÚDO 

PROGRAMÁTICO
MÓDULO I - MERCADO IMOBILIÁRIO E DIREITO PRIVADO

• Gestão da atividade imobiliária e soluções jurídicas

• Incorporação imobiliária e engenharia jurídica para empreendimentos

• Avaliação de imóveis

• Negociação imobiliária e estratégia

• Locações

• Viabilidade de empreendimentos. Marketing e estratégia. Crédito imobiliário e financiamento bancário

• Família e seus aspectos patrimoniais;

• Sucessões e direito imobiliário

• Operações societárias imobiliárias

• Condo-hotéis e operação hoteleira.

• Desenvolvimento de empreendimento de Shopping Center.

• Condomínio Edilício e administração de Condomínio

• As operações de aquisição de imóveis

• Direitos Reais aplicado aos negócios imobiliários

• Direito do Consumidor nas atividades imobiliárias

•  Causas consumeristas e condominiais

MÓDULO II - REGISTRO DE IMÓVEIS, TRIBUTÁRIO, URBANÍSTICO E AMBIENTAL

• Registro de Imóveis e Tabelionato de Notas na prática

• Registro e averbações de todos os títulos judiciais e extrajudiciais, em espécie;

• Procedimentos do Cartório de Imóveis;

• Usucapião extrajudicial

• Direito Imobiliário Rural;

• Regularização Fundiária;

• Cautelas específicas de atos imobiliários;

• Responsabilidade Civil, Administrativa e Penal do Notário/Registrador de Imóveis;

• Direito Tributário Imobiliário: planejamento fiscal, soluções e análise de casos concretos referente ao IPRF, 

IRPJ, IPTU, ITIV (ITBI), ITD (ITCMD) e outros

• Direito Ambiental e Urbanístico para as atividades imobiliárias

• Licenciamento urbanístico e ambiental – as regras para a Construção Civil

• Aspectos técnico-legais da Construção Civil

• A tutela do Patrimônio histórico, artístico e cultural

• Loteamentos, bairros e comunidades planejadas 

• Parcelamento do solo

• Demandas judiciais em espécie, à luz do Novo Código de Processo Civil



MÓDULO I - MERCADO IMOBILIÁRIO E DIREITO PRIVADO

• Gestão da atividade imobiliária e soluções jurídicas

• Incorporação imobiliária e engenharia jurídica para empreendimentos

• Avaliação de imóveis

• Negociação imobiliária e estratégia

• Locações

• Viabilidade de empreendimentos. Marketing e estratégia. Crédito imobiliário e financiamento bancário

• Família e seus aspectos patrimoniais;

• Sucessões e direito imobiliário

• Operações societárias imobiliárias

• Condo-hotéis e operação hoteleira.

• Desenvolvimento de empreendimento de Shopping Center.

• Condomínio Edilício e administração de Condomínio

• As operações de aquisição de imóveis

• Direitos Reais aplicado aos negócios imobiliários

• Direito do Consumidor nas atividades imobiliárias

•  Causas consumeristas e condominiais

CALENDÁRIO
O calendário oficial do curso está disponível na página da pós-graduação. Se necessário, o Programa de 
Pós-Graduação Lato Sensu da Faculdade Baiana de Direito poderá alterar o calendário original do curso.

INVESTIMENTO
Todos os valores podem ser consultados em nosso site.

MAIS INFORMAÇÕES:
PósBaiana
Telefone: [71] 3205-7711/7715 | e-mail: pos@faculdadebaianadedireito.com.br

MÓDULO II - REGISTRO DE IMÓVEIS, TRIBUTÁRIO, URBANÍSTICO E AMBIENTAL

• Registro de Imóveis e Tabelionato de Notas na prática

• Registro e averbações de todos os títulos judiciais e extrajudiciais, em espécie;

• Procedimentos do Cartório de Imóveis;

• Usucapião extrajudicial

• Direito Imobiliário Rural;

• Regularização Fundiária;

• Cautelas específicas de atos imobiliários;

• Responsabilidade Civil, Administrativa e Penal do Notário/Registrador de Imóveis;

• Direito Tributário Imobiliário: planejamento fiscal, soluções e análise de casos concretos referente ao IPRF, 

IRPJ, IPTU, ITIV (ITBI), ITD (ITCMD) e outros

• Direito Ambiental e Urbanístico para as atividades imobiliárias

• Licenciamento urbanístico e ambiental – as regras para a Construção Civil

• Aspectos técnico-legais da Construção Civil

• A tutela do Patrimônio histórico, artístico e cultural

• Loteamentos, bairros e comunidades planejadas 

• Parcelamento do solo

• Demandas judiciais em espécie, à luz do Novo Código de Processo Civil


