Direito Imobiliário

programa do curso
Contratual Imobiliário
Contratos Imobiliários; Locações; Obrigações (Contratos e Responsabilidade Civil); Princípios
Contratuais.
Direitos Reais e Direito Urbanístico
Direito Condominial; Direitos Reais; Usucapião, Direito de Superfície e Direito de Laje; Medidas de
Urgência no Direito Imobiliário.
Direito Registral
Alienação Fiduciária em Garantia; Direito Registral Imobiliário; Incorporação Imobiliária; Questões
controvertidas de Direito Registral; Tributação em operações imobiliárias.
Desafios Contemporâneos do Direito Imobiliário
Direito de Família; Direito Empresarial; Direito Ambiental; Direito Sucessório aplicado ao Direito
Imobiliário.
Família, Empresa e Meio Ambiente
Arbitragem em operações imobiliárias; Direito Processual para questões imobiliárias; Mercado
Imobiliário; Negociações e Técnicas Negociais; Financiamento Imobiliário e Conflitos Judiciais.
Negociação e Solução de Conflitos Imobiliários
Estatuto das Cidades e Direito Urbanístico; Zoneamento urbano e cidade; Desafios
contemporâneos do mercado; Temas de Direito Imobiliário; Novas questões de Direito Imobiliário.
Direito Urbanístico, Zoneamento e Temas atuais do Mercado Imobiliário
Artigo científico ou projeto prático.
Trabalho de Conclusão de Curso
Esta disciplina busca oferecer ao aluno a oportunidade de realizar trabalho teórico prático voltada
ao desenvolvimento, amadurecimento e consolidação dos conhecimentos adquiridos ao longo do
curso.
Metodologia
Concepção da pesquisa. Modalidades de pesquisa no direito. Formulação de projeto de pesquisa
(Problema de pesquisa, sumário, instrumentos de pesquisa). Normas técnicas de redação.

Lei Geral de Proteção de Dados
Privacidade, sentido(s) e alcance. Proteção da privacidade no Código de Defesa do Consumidor.
Lei Geral de Proteção de Dados.
Temas contemporâneos de Direito Privado
Desafios contemporâneos do direito imobiliário. A jurisprudência do STJ acerca do direito
imobiliário. Lei da Liberdade econômica (Lei nº 13.874, de 20.9.2019).

trabalho de conclusão de curso
Não aplicável.

estágio
Não aplicável.

metodologia
Aprenda com teoria + prática
Uma formação de qualidade só acontece quando teoria e prática caminham juntas. Por isso, o
enfoque das aulas é reunir a experiência no mercado dos professores, o conhecimento prático e
questões teóricas. A metodologia estimula a participação ativa das aulas, com adoção de
exposição elaboradas a partir de casos concretos e com abordagem doutrinaria e jurisprudencial.
Avaliações práticas
Você pode acompanhar o seu desempenho durante o curso através de debates, seminários,
exercícios e outras formas de estudos de casos. Também são realizadas avaliações por provas,
casos, papers ou trabalhos profissionais.

