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PLANO DE TRABALHO 

FIELD PROJECT  DIREITO E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS NA PRÁTICA 

AUTORIA ANDRÉ BRUNO FAÇANHA DE NEGREIROS DISCENTES Nº MÁX. 10 

SUPERVISÃO ANDRÉ BRUNO FAÇANHA DE NEGREIROS DISCENTES Nº MÍN. 6 

REQUISITOS  Aberto para discentes a partir do 4° período. 

PÚBLICO ALVO Imobiliárias, incorporadoras, construtoras, advogados e cartórios. 

CÓDIGO A definir PERÍODO 2023.1 NATUREZA PRÁTICA CARGA HORÁRIA 60h 

EMENTA 

O curso/disciplina tem por base a legislação e com foco na parte prática, partindo de conceitos básicos, como 
posse e propriedade, passando pelas leis ns. 8.935, 6.015, 4.591, 6.766 e 8.245, e seguindo aos procedimentos 
jurídicos e administrativos para a regularização e venda de imóveis avulsos urbanos, em lançamento e de lotes. 
Esses ensinamentos acompanham o livro da disciplina, contendo ainda simulados a cada módulo, sendo 
analisados e elaborados documentos essenciais (contratos, escrituras públicas, matrículas imobiliárias), além de 
visitações para vivência prática-real nos cartórios, escritórios de advogados, imobiliárias, construtoras e 
incorporadoras. 

PROBLEMA 
Estudar minunciosamente os documentos cartorários e os procedimentos nos cartórios, cuja finalidade é a 
regularização ou venda de imóveis. 

PRODUTO Aprendizado prático sobre análise e procedimentos cartorários. 

OBJETIVO Saber analisar os documentos e procedimentos que envolvem os cartórios. 

METODOLOGIA 
Planejamento estratégico: inicia-se pelo estudo da legislação pertinente, acompanhado do livro respectivo, 
perpassando pela análise dos procedimentos, bem como a elaboração e estudo dos documentos, finalizando em 
simulados ao final de cada módulo e visitações nas empresas e cartórios da área. 

HABILIDADE 
 

Exigência 
MEC 

 
RESOLUÇÃO 
nº 5, 18 de 

dezembro de 
2018 

x 
Interpretar/aplicar as normas (princípios e regras) do sistema jurídico nacional, observando a experiência 
estrangeira comparada, quando couber, articulando o conhecimento teórico com a resolução de problemas. 

x 
Demonstrar competência na leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos jurídicos, de caráter 
negocial, processual ou normativo, bem como a devida utilização das normas técnico-jurídicas. 

x Demonstrar capacidade para comunicar-se com precisão. 

 
Dominar instrumentos da metodologia jurídica, sendo capaz de compreender e aplicar conceitos, estruturas e 
racionalidades fundamentais ao exercício do Direito. 

x 
Adquirir capacidade para desenvolver técnicas de raciocínio e de argumentação jurídicos com objetivo de propor 
soluções e decidir questões no âmbito do Direito. 

x Desenvolver a cultura do diálogo e o uso de meios consensuais de solução de conflitos. 

x 
Compreender a hermenêutica e os métodos interpretativos, com a necessária capacidade de pesquisa e de 
utilização da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras fontes do Direito. 

x 
Ter competências para atuar em diferentes instâncias extrajudiciais, administrativas ou judiciais, com a devida 
utilização de processos, atos e procedimentos. 

 Utilizar corretamente a terminologia e as categorias jurídicas. 

 Aceitar a diversidade e o pluralismo cultural. 

x Compreender o impacto da inteligência artificial e das novas tecnologias na área jurídica.  

x Possuir o domínio de tecnologias e métodos para permanente compreensão e aplicação do Direito. 

x 
Desenvolver a capacidade de trabalhar em grupos formados por profissionais do Direito ou de caráter 
interdisciplinar.  

 Apreender conceitos deontológico-profissionais e desenvolver perspectivas transversais sobre direitos humanos. 

 Outras: 

PROGRAMA GERAL (cronograma dos encontros semanais presenciais (em média 15) 

ATIVIDADE TEMA 

1 Revisão das leis ns. 8.935 e 6.015; análise do procedimento padrão para regularização e venda de imóvel. 

2 Revisão das leis ns. 4.591, 6.766 e 8.245. 

3 Visita as imobiliárias. 

4 Visita as incorporadoras. 

5 Visita as construtoras. 

6 Conhecendo os cartórios de Notas. 

7 Conhecendo os cartórios de Notas. 

8 Conhecendo o setor de financiamento imobiliário do banco. 

http://www.fgv.br/direitorio
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9 Conhecendo os cartórios de Registro de Imóveis. 

10 Conhecendo os cartórios de Registro de Imóveis. 

11 Conhecendo os cartórios de Registro de Imóveis. 

12 Conhecendo os cartórios de Registro de Imóveis. 

13 Conhecendo o cartório de Protesto. 

14 Conhecendo o cartório de Títulos e documentos e de Registro Civil de Pessoa Jurídica. 

15 Conhecendo o cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais. 

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

A avaliação será baseada na participação (peso 3), nas provas (peso 4) e nos trabalhos (peso 3). 
Conceitos: A (ótimo); B (bom); C (suficiente) e D (insuficiente). 

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA 

MARTHA, El Debs. Legislação Notarial e de Registros Públicos: comentada artigo por artigo. São Paulo: Editora 
Juspodium, 2021. 

NEGREIROS, André Bruno Façanha de. Curso Prático em Negócios Imobiliários. Fortaleza: DINCE, 2020. 

SOUZA, Sylvio Capanema de. A Lei do Inquilinato comentada. São Paulo: GZ editora, 2012. 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

JÚNIOR, Luiz Antonio Scavone. Direito Imobiliário: teoria e prática. São Paulo: Forense, 2022. 

LOUREIRO, Luiz Guilherme. Registros Públicos: teoria e prática. Salvador: Jus Podium, 2021. 

OLIVEIRA, Carlos E. Elias; NETO, João Costa. Direito Civil: volume único. São Paulo: Método GEN, 2022. 

SANCHEZ, Júlio Cezar. Advogado Imobiliário de sucesso: manual prático. São Paulo: Mizuno, 2022. 

VENOSA, Silvio de Salvo. Lei do inquilinato comentada: doutrina e prática. Recife: GEN Atlas, 2021. 
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