Cursos Técnicos - EAD

Cursos Habilitadores

Serviços condominiais

Despachante documentalista imobiliário

Com o curso Técnico em Serviços Condominiais o aluno
está apto à coordenar e administrar condomínio vertical,
horizontal, residencial e comercial, prédios e casas, se
formando um síndico prossional, gerente, zelador ou
administrador condominial, adquirindo conhecimento
para dar assessoria e suporte aos síndicos.

Os Despachantes documentalistas, apesar de ser
uma das prossões mais antigas, ela somente foi
regulamentada pela Lei Federal n.º 10602, de 16 de
dezembro de 2002, que criou a prossão de
despachante documentalista, através de seus
conselhos federal e estaduais. Os Despachantes
Representam o cliente junto a órgãos e entidades
competentes, solicitam a emissão de documentos
de pessoas físicas e jurídicas, de bens móveis e
imóveis, alvarás, licenças e laudos diversos.

Público Alvo: Prossionais de segmento diversos que
queiram ingressar em uma das prossões que mais Duração do curso: 6 meses
cresce no mercado.

Meio Ambiente
Técnico em Meio Ambiente tem uma vasta área de atuação, é
o prossional qualicado para compreender os problemas
ambientais, tomar decisões e propor soluções para eles. Ele
identica as intervenções ambientais, analisando suas
consequências e propondo ações para prevenção, otimização, minimização e/ ou remediação de seus efeitos, utilizando, para isso, tecnologias disponíveis associadas às diversas áreas do conhecimento.
Público alvo: Egressos do ensino médio, técnicos em
segurança do trabalho/edicação, químicos e demais Duração do curso: 6 meses
prossionais que queiram entrar em prossão
Com direito ao CREA
autônoma em grande ascensão.

Transações imobiliárias
Primeiro passo para quem quer habilitar como corretor de
imóveis podendo atuar nos mais variados segmentos do
ramo imobiliário tais como: compra e venda, locação
incorporação, administração de imóveis, intercâmbio e
avaliação imobiliária. Além de formar prossionais com
conhecimento técnico-cientíco em negócios na área
Imobiliária, capazes de atuar de forma empreendedora,
empregando modelos inovadores de gestão, para atender
as exigências do mercado imobiliário.
Público Alvo: Advogados, Administradores, Engenheiros,
Arquitetos, Economistas e Prossionais de outras áreas
que desejam atuar no setor de gestão imobiliário e seus
segmentos.

Público Alvo: Egressos do Ensino Médio,
Administradores, Engenheiros, Arquitetos,
Economistas e Prossionais de outras áreas que
desejam atuar no tramite burocrático das Prossões .

Conra outros 10 cursos de qualicação pela nossa
loja virtual ou em nosso site.

Fundamental/Médio
Ensino médio e Fundamental - EJA - EAD
Publico Alvo: Sociedade em geral que queira recuperar o tempo perdido realizando o Ensino
Fundamental e ou Médio com metodologia inovadora, estando preparado para passar nos melhores
vestibulares do País.
Duração do curso:
2 meses

Cursos Qualicação - EAD

Com direito ao CRDD

Linguagem Forense
O curso de Linguagem Forense tem como objetivo,
preparar servidores e prossionais e aprimorar a
linguagem no âmbito judicial.

Perito judicial avaliador imobiliário
Qualica prossionais da área imobiliária, e seus
segmentos a comunicar com a linguagem jurídica.
Prepara o prossional para emitir laudos, parecer
técnicos, vistorias, petições e esclarecimentos.
Inclusive no procedimento de vendas de imóveis
judiciais entre outros assuntos relacionados a
prova judicial, atuando assim como Perito Judicial
Avaliador, Assistente técnico e Corretor Judicial.
Público Alvo: Corretores de Imóveis, Engenheiros,
Arquitetos, Agrimensores

Duração: 3 meses
Com direito ao CNAI

Pós-MBA - DIREITO IMOBILIÁRIO APLICADO A NEGÓCIOS

Duração do Curso:
De 6 meses
Com direito ao CRECI

Duração: 3 a 8 (oito) meses no mínimo, dependendo da situação escolar do aluno.

O segmento imobiliário necessita da formação de
prossionais aptos a manejar, com habilidade e segurança, os instrumentos jurídicos disponibilizados pela
legislação nacional. Com a expansão imobiliária no País,
deram origem a vultuosas e diversicada transações
imobiliárias, com isso envolve complexidade e cautelas
jurídicas nas atividades.
Público Alvo: Gestores superiores, Corretores de Imóveis,
Advogados ,Engenheiros e Arquitetos;

Carga Horária: 120 hs
Duração: 3 meses

Público Alvo: Servidores do Judiciário, Advogados,
Bacharel em direito, Estagiários.

Marketing imobiliário
O curso de marketing imobiliário tem como
objetivo, propiciar ferramentas inovadoras de
divulgar seu produto e conquistar clientes.
Preparando o prossional ativamente de todo o
processo de estruturação comercial, de marketing e atendimento da empresa e oferecendo
expertise no desenvolvimento de cada empreendimento, desde o pré-lançamento até o pós
venda.
Público alvo: Corretores imobiliários administradores e prossionais do segmento
publicitário e demais Prossionais

Duração: 12 meses

Modalidade: 100% EAD ou Híbrido( a distancia com aulas presenciais)
Carga Horária: 40 hs - 1 mês

Construa seu futuro.

Invista em
VOCÊ!
A REDE CETEPS preocupa-se em preparar cidadãos empreendedores
competentes, sujeitos críticos, possuidores de valores éticos e políticos, comprometidos com a reconstrução da sociedade.

Nossas Vantagens
Autorização: Única no Estado Autorizado pelo
MEC/CRDD/CREA/COFECI-CRECI.
Pioneirismo: A pioneira com mais de 10.000
alunos formandos no país.
Diferencial: Plantão de tutores e professores
on-line e a única com web-aula.
Disponível na plataforma de ensino

Mato Grosso - Rua Nove, esq. c/ 43 - Boa Esperança - Cuiabá-MT
Fone: (65) 3028-7665 / 3627-7665
Mato Grosso do Sul - Rua Brasilia, 971 - Jardim Imá - Campo Grande-MS
Fone: (67) 3029-1704

Plantão de tutores e professores online, web aula na plataforma,
tudo em formato para tablete e celular (APA).

Rondônia - Rua José Camacho - 1375 - São João Bosco - Porto Velho-RO
Fone: (69) 3043-0005 / 3043-0007

Acesse nossa loja virtual - www.redeceteps.com.br

