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Faculdade Prime - FAPRIME

A FAPRIME foi fundada em 15 de março de 2005, com o objetivo de fomentar o ensino 

nas Américas, sobretudo no Brasil, é uma Instituição de Ensino Superior de âmbito 

nacional em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tem uma longa e comprovada vida 

dedicada à educação, fomentando discussões, incentivando os estudos e o exercício 

da cidadania, conscientizando a respeito da importância do ensino, por intermédio da 

análise contínua dos seus sistemas e métodos favoráveis ao desenvolvimento de 

atividades culturais e de aprimoramento institucional. A trajetória de serviços dessa 

Instituição levou seus dirigentes a pensarem e concretizarem a Faculdade Prime.

TEMOS COMO MISSÃO oferecer uma educação em nível superior com abordagem 

mais contemporânea e flexibilidade pedagógica, para além do academicismo, gerando 

e difundindo conhecimentos para formar profissionais dotados de senso crítico, 

competências e habilidades, princípios ético-humanísticos necessários estendendo à 

sociedade, de forma interativa, serviços aplicados e diferenciais, com qualificação 

técnica e inovação, enquanto incentiva a pesquisa e o desenvolvimento. 

TEMOS COMO VALORES sempre realizar o serviço que nos é confiado com 

Competência, Inovação, Ética, Qualidade na Educação, Respeito aos Clientes, 

Valorização dos Funcionários.

Nossa promessa é a satisfação do cliente e a segurança de um serviço bem executado. 

Visando assegurar este compromisso, possuímos em nosso quadro de colaboradores 

QUALIFICADOS com perfil e características alinhados à Visão de consolidar-se como 

instituição referenciada nacional e internacionalmente pela excelência no ensino, na 

pesquisa e na extensão, na formação profissional diferenciada, na eficiência da gestão 

de seus processos internos, na solidez de suas parcerias e por sua harmoniosa 

integração no desenvolvimento social COMPETÊNCIA E INOVAÇÃO.

QUEM SOMOS? 
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QUEM É O PERITO JUDICIAL?

Para aqueles que não sabem, o perito judicial é o profissional que, com o seu conheci-

mento técnico, elabora e assina LAUDOS - PTAM  (Parecer Técnico de Avaliação 

Mercadológica) sobre um fato apresentado em um determinado processo judicial. A 

existência desse profissional está fundamentada na lei, para ser mais específico, no 

código de processo civil. Cada profissional atua na sua área de habilitação.

Perito judicial é o profissional responsável por auxiliar juízes no decorrer dos proces-

sos. Dessa forma, esses profissionais se cadastram no sistema dos tribunais e demais 

órgãos judiciais. 

Considerando que juízes não possuem todo o conhecimento necessário, em todas as 

áreas, a presença de um perito possibilita elucidar fatos relevantes para a solução do 

processo.

QUAL A IMPORTÂNCIA DO PERITO NA JUSTIÇA? QUEM SÃO ESTES 

PROFISSIONAIS?

Corretor com CNAI, O Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários – CNAI, cuja 

organização e manutenção estão a cargo do Conselho Federal de Corretores de 

Imóveis (COFECI), a quem cabe também expedir Certificados de Registro de Avaliador 

Imobiliário para os Corretores de Imóveis nele inscritos, será compartilhado com os 

Conselhos Regionais de Corretores de Imóveis – Creci’s. Engenheiros, Arquitetos, 

Agrônomos, cada um dentro da sua especialidades.  

A importância do perito reside no fato de a justiça chamá-lo, para elucidar a técnica e a 

ciência nos processos. Quando atuamos na comunidade como peritos judiciais, fica-

mos expostos em uma espécie de vitrine.

SEJA UM (A)
PERITO (A) JUDICIAL  AVALIADOR (A)  
DE IMÓVEIS URBANOS E RURAIS
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O caminho para seu crescimento profissional é agora. A Faculdade PRIME traz para 

você Pós-Graduação em Perícia e Avaliação Mercadológica de Imóveis Urbanos e 

Rurais.

De acordo com o Código de Processo Civil, o juiz é livre para escolha do expert, desde 

que observado alguns requisitos, sendo um deles primordial, o título de especialização 

sobre a Perícia Judicial Imobiliária.

Ainda, os advogados das partes adversas apresentam dificuldades na falta da 

especialidade superior, que com a pós-graduação, encerra tal discussão.

EXCLUSIVIDADE: a Ùnica Pós-Graduação do país com dupla certificação, em que o 

corretor estará habilitado a se inscrever no  CNAI (Cadastro Nacional de Avaliadores 

Imobiliários).

SUA CARREIRA MERECE EXCELÊNCIA 
Conquiste sua  Pós-Graduação a partir 
de 6 meses
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Com objetivo principal  de formar e aperfeiçoar  profissionais da área imobiliária, de 

engenharia, arquitetura e direito.

Invista em sua carreira e estude onde e quando quiser conforme sua rotina, na modali- 

dade online, com os Professores mais renomados do mercado.

Na realização de  Perícias Judiciais Imobiliárias que consistem em avaliações do valor 

real de mercado do bem e ao fim do levantamento e análise de todas as informações 

relacionadas ao patrimônio é expedi- do um Laudo Pericial que dentre as informações 

contidas deverá estar presente o Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica – PTAM 

do imóvel. 

Pós-Graduação com conteúdo atualizados e compatíveis com o mercado, e reconhe-

cido pelo MEC.

OBJETIVO  GERAL 
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A Perícia e Avaliação Mercadológica de Imóveis Urbanos e Rurais, tem por objetivos 

específicos:

OBJETIVO  ESPECÍFICO  

• Contextualizar as teorias de formação da ciência jurídica; estimular o senso 

crítico do discente face aos institutos – processuais e legais-, da ciência jurídica; 

compreensão de textos doutrinários, jurisprudenciais e legais; (des)construção de 

conceitos e teorias;

• Proporcionar melhor entendimento e emprego da linguagem jurídica e sua 

formação textual, visando seu aprimoramento  e reciclagem profissional e bom 

entendimento da Língua Portuguesa no contexto jurídico;

• Identificar as características e peculiaridades da responsabilidade civil das 

pessoas jurídicas de direito privado e do Estado, assim como o tratamento jurídico 

da responsabilidade civil profissional;

• Estudar o Código de Defesa do Consumidor, previsto na Lei n. 8.078/90 à luz dos 

negócios imobiliários;

• Estudar as hipóteses previstas para os crimes imobiliários previstos no código 

Penal, suas penalidades criminais e civis, inclusive quando da locação de imóveis;

• Analisar de modo crítico as Leis Especiais imobiliárias, as condutas permitidas e 

vedadas para um corretor de imóveis perante a Lei e o Código de Ética;

• Investigar os contratos praticados mais comumente no âmbito imobiliário, tal 

como os de financiamento para aquisição de imóveis via alienação fiduciária em 

garantia;

• Capacitar o profissional para atuar na área de parcelamento do solo e 

incorporação imobiliária, desde a escolha do terreno até a sua comercialização;

•  Apreciar as principais regras do direito condominial voluntário e edilício;

•  Analisar as principais regras do direito de vizinhança;

• Estudar o direito real, posse, sua forma de aquisição e perda, efeitos e meios de 

defesa;

•  Aproximar nossos alunos dos atos praticados por Tabeliães e Registradores; 

•  Demonstrar a necessária eficácia do serviço extrajudicial.



@FACULDADEPRIME

PÚBLICO ALVO
Corretores de Imóveis portadores de diplomas a nível superior, Engenheiros, 

Arquitetos, Advogados, Agrimensores, Topógrafos e Profissionais de áreas afins.

METODOLOGIA
O processo de ensino e aprendizagem é focado no aluno e disponibiliza material 

didático em diversos formatos para que, independente das preferências do aluno, ele 

possa aproveitar ao máximo seu curso. Com aulas *PRÁTICAS* em imóveis urbanos e 

rurais valorizando o domínio do ensino-aprendizagem. O tutor/professor faz a gestão 

individualizada, acompanhando, avaliando e motivando o aluno durante sua 

caminhada. O curso tem a duração de 6 (seis) meses, contemplado na modalidade 

presencial e EAD, as aulas são ofertadas ao vivo (Zoom/Youtube/Facebook), sendo que 

todas as avaliações acontecem no Portal do Aluno. Não há exigência de 

desenvolvimento de Trabalho de Conclusão de Curso – TCC. As interações 

assíncronas entre tutor/professor e alunos, no material didático disponibilizado e nas 

atividades avaliativas acontece em todas as disciplinas, que são oferecidas 

sequencialmente, porém sem pré-requisitos entre elas.
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CNAI PARA 
CORRETORES 
DE IMÓVEIS

FUNDAMENTOS DE DIREITO 

LINGUAGEM E APRESENTAÇÃO JURÍDICA

DIREITO REGISTRAL IMOBILIÁRIO

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BENS IMÓVEIS

ASPECTOS JURÍDICOS DA PERÍCIA IMOBILIÁRIA

PERÍCIAS JUDICIAIS, ELABORAÇÃO DE LAUDOS E PARECERES TÉCNICOS

PRINCIPAIS MÉTODOS DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA 

AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA DE IMÓVEIS URBANOS

AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA DE IMÓVEIS RURAIS

AVALIAÇÃO JUDICIAL

GRADE CURRICULAR
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Mestre em Direito do Estado pela Faculdade de Direito da 

Universidade do Estado de São Paulo e é doutorando em Direito do 

Estado pela Faculdade de Direito da Universidade do Estado de São 

Paulo. Atualmente é Juiz de Direito do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. É diretor da Escola da Magistratura de Mato 

Grosso (EMAM). Aprovado em 1 lugar para o cargo de professor de 

direito do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT). Foi Juiz 

Substituto no Estado de São Paulo (2004), Promotor de Justiça no 

Estado de Sergipe (2003/2004) e Defensor Público no Distrito 

Federal (2003). Foi aprovado e nomeado no concurso de Juiz 

Federal Substituto da 3ª Região (2011).

PROF. DR. EDUARDO CALMON

APRENDA COM PROFESSORES 
QUALIFICADOS, ESPECIALISTAS, 
MESTRES E DOUTORES

Graduada em Direito. Técnica em Transações Imobiliárias, Pós 

Graduada em Direito público e em Docência no Ensino Superior. 

Mestre em Direitos Sociais e Políticas Públicas. Doutora em 

Ciências Jurídico Sociais. Atua na Rede CETEPS como docente 

desde 2015 e tem foco na área imobiliária no segmento do 

Inquilinato.

PROF. DRA. CRISTINA KLOSE

Mestre em pedagogia, graduação em engenharia civil, corretor 

de imóvel público, perito imobiliário, Pós-graduação em 

avaliações de imóveis, segurança do trabalho, perícia e auditoria 

ambiental e docente da REDE CETEPS.

PROF. ME. EDMÍLSON PINHO DE SÁ 



@FACULDADEPRIME

Corretor de Imóveis, Perito Avaliador Imobiliário, Graduado em 

Direito, Pós- graduado em Direito Público e Especialista em 

Direito Empresarial. Pós graduado em Direito Imobiliário, 

Corretor Público, docente da Rede CETEPS e aluno do Mestrado 

em Direito da Empresa.

PROF. ESP. MARIO PRATES

Arquiteta. Especialista pelo MBA em Auditoria, Avaliação e Perícias 

de Engenharia. Tem experiência em Perícias e Avaliações de 

Imóveis Judiciais e Extrajudiciais. É docente da REDE CETEPS 

desde 2020.

PROF. ESP. SIMONE MAIOLINO

Advogado desde 2012. Durante a sua carreira exerceu os cargos de 

Procurador-Geral da Associação das Câmaras e Vereadores de 

Mato Grosso do Sul (ASCAM), Procurador Jurídico da Fundação 

Municipal de Cultura de Campo Grande/MS (FUNDAC), Presidente 

da OAB JOVEM e da Associação dos Novos Advogados de Mato 

Grosso do Sul. LLM em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio 

Vargas (FGV), Especialista em Direito Administrativo pela PUC 

MINAS e Especialista em Direito Eleitoral pelo INSTED/MS. Atua 

como docente da REDE CETEPS desde 2020 nos Cursos Técnicos 

em Transações Imobiliárias, Serviços Jurídicos e no MBA em 

Perícia e Avaliação de Imóveis Urbanos e Rurais.

PROF. ESP. LLM. EDUARDO BRANDÃO

Advogado, Engenheiro, Especialista em Avaliações e vice 

presidente do COFECI para assuntos de avaliação mercadológica, 

É Conselheiro Federal e Vice-Presidente de Avaliação Imobiliária 

do COFECI. Foi presidente da CILA – Confederación Inmobiliaria 

Latino-Americana em 2018.

PROF. ESP. LUIZ FERNANDO BARCELOS 

Pós-graduado em Direito Civil e processo civil. Graduado em 

direito. Corretor de imóveis. Perito de avaliação Imobiliária. 

Corretor público. Técnico em serviços jurídicos.

PROF. ESP. PABLO HENRY
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CONHEÇA A NOSSA INFRAESTRUTURA



@FACULDADEPRIME

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

CONSULTE AS NOSSAS CONDIÇÕES 
EXCLUSIVAS!!!

RG;

CPF ou CNH;

Comprovante de Residência;

Histórico escolar ou Diploma;

Certidão de Nascimento ou Casamento;

Título de Eleitor e quitação Militar.

INVESTIMENTO - R$ 5.850,00 

12x de 487,50 | Cartão de Crédito

10x de 585,00 | Crédito Recorrente ou Boleto 

À  Vista R$ 2.925,00
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“Orgulho de ser sul-mato-grossense”

Mato Grosso  -  Cuiabá-MT - (65) 3028-7665 / 3627-7665 /    9-9203-8978
   - Polo Sinop-MT - (66) 3532-5819 / 9-9713-5484
   - Polo Rondonópolis-MT - (66) 3022-7173 /    9-9607-0277  

Mato Grosso do Sul - Campo Grande-MS - (67) 3029-1704 /    9-9162-5114
- Polo Dourados-MS - (67) 9-9184-8559

Rondônia - Porto Velho-RO  - (69) 3213-2718 /    9-9242-6150

  


