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CURSO:PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO E 
DIREITO CONDOMINIAL 

 

OBJETIVOS DO CURSO 

 

O CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO E DIREITO CONDOMINIAL, 
visa formar e qualificar estudantes em profissionais que atuam ou pretendem 
atuar na assessoria ou prestação de serviços a condomínios por meio de um 
programa de ensino prático e um renomado corpo docente. Durante o curso, os 
alunos aprenderão como aplicar as leis intrínsecas ao segmento, além de 
aprenderem a como atuar nas assembleias, elaborar previsão orçamentária, 
analisar as pastas de prestação de contas, fazer a gestão do condomínio, entre 
outras atividades. 

As aulas são 100% presenciais, de modo que o aluno possa interagir e se 
preparar para a adequada gestão e analise legal dos condomínios. O 
curso oferece ao aluno uma gama de recursos para tornar mais efetivo o 
aprendizado, tais como aulas expositivas, dinâmicas, estudos de caso, além de 
leituras prévias acerca do tema. 
  

Público-Alvo 

 
Advogados, Administradores, Contadores, Engenheiros, Corretores de Imóveis, 
Síndicos e Administradores de Condomínios. Profissionais e pesquisadores de diversas 
áreas que buscam experiência acadêmica e prática em Direito e Administração de 
Condomínios. 
  

Metodologia do Curso 

 
Aulas mensais em 1 (um) final de semana (sábado e domingo) na forma 100% 
presencial, com intuito de propiciar àqueles que possuem um cotidiano 
sobrecarregado e não conseguem frequentar cursos durante a semana a 
oportunidade de se qualificarem. 
   
Composição do curso: 
- Turma de no mínimo 20 alunos; 
- Turma de no máximo de 28 alunos; 
- Duração 18 meses; 
- Carga horária Total de 420 horas; 
- 17 Módulos (18 horas); 
- Estudos Dirigidos I; II; III  (70 horas); 

https://posgraduacaodf.com.br/index.php/especializac-o-em-direito-processual-civil-turma-3.html#objetivos_do_curso
https://posgraduacaodf.com.br/index.php/especializac-o-em-direito-processual-civil-turma-3.html#pblico-alvo
https://posgraduacaodf.com.br/index.php/especializac-o-em-direito-processual-civil-turma-3.html#metodologia_do_curso
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- Elaboração, apresentação e defesa do Trabalho de Conclusão de Curso-TCC. 
(80 horas). 
É reservado a UNEPOS o direito de modificar a data de início do Curso ou de 
suspendê-lo, caso não seja alcançado o número mínimo de alunos necessários 
para a formação da turma, devido a não cobertura dos custos envolvidos.  A 
UNEPOS garante ao aluno (a), a devolução das quantias pagas. A UNEPOS 
poderá efetuar melhorias e/ou aperfeiçoamentos no Curso, tais como mudanças 
nas ementas e matriz curricular, desde que tais alterações não acrescentem 
ônus adicional para o discente e glosa da carga horária total. 
  
Dias e horários dos módulos 
- Sábado das 8h às 13h (matutino); 
- Sábado das 14h às 19h (vespertino); 
- Domingo das 8h às 13h (matutino); 
- Intervalo de 15 minutos. 

    
Exigências para certificação de especialista 
- Frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária em cada módulo; 
- Nota final igual ou superior a 7,0 (sete) – MM em cada módulo; 
- Aprovação do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC): Artigo científico. 
  

Matriz Curricular 

 

A) DIREITO CONDOMONIAL  

 

I. CONCEITO, HISTORICIDADE E LEGISLAÇÃO CONDOMINIAL 

 

Desenvolver o fundo histórico do surgimento dos condomínios bem como do 

ânimo do legislador quando da criação das diversas leis através dos tempos, no 

tocante a direito condominial. 

 

II. INCORPORAÇÃO E REGISTRO IMOBILIÁRIO 

 

Incorporação Imobiliária – Conceito, Composição, Características e aspectos da 

Lei nº 4.591/64. 

Definir as etapas do processo da gênese de empreendimentos imobiliários 

residenciais, comerciais, mistos, shoppings, multipropriedades etc. Natureza e 

características do Contrato de Incorporação, Projetos e aprovações nos órgãos 

competentes. 

 

https://posgraduacaodf.com.br/index.php/especializac-o-em-direito-processual-civil-turma-3.html#matriz_curricular
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III. PROCEDIMENTOS DO REGISTRO IMOBILIÁRIO 

Aprofundar conhecimento sobre todas as etapas do processo de registro dos 

empreendimentos – escrituração, qualificação, registro, averbação, 

procedimento de dúvidas, retificações administrativas e judiciais. Procedimentos 

para a alteração da Convenção e Regimento Interno. 

 

Espécies de Contratos – Da Incorporação à venda das unidades; 

Responsabilidade Civil das partes e jurisprudências atuais. 

Contrato de permuta, de construção por empreitada, por administração ou preço 

de custo, de cessão de créditos, de Alienação Fiduciária e promessa de compra 

e venda. 

 

IV. LOCAÇÃO PREDIAL URBANA, CONTRATOS ATÍPICOS E 

QUESTÕES CONTEMPORÂNEAS. 

Informar os diversos tipos de contratos locatícios. Demonstrar as obrigações de 

Locador e Locatário pelas despesas ordinárias e extraordinárias, conforme lei do 

Inquilinato. Locações por curta temporada. 

 

V. DO CONDOMÍNIO VOLUNTÁRIO E NECESSÁRIO – DIREITOS, 

DEVERES E ADMINISTRAÇÃO. 

Situar os participantes dos tipos precursores do condomínio edilício e as atuais 

aplicações desses modelos. 

Condomínio Edilício – Parte 1 – Condomínio de Lotes (Lei 13.465/17) e 

Condomínio Convencional. 

Apresentar os modelos de condomínios de maior uso e suas especificidades. 

Condomínio Edilício - Parte 2 – Direitos, Deveres e Sanções dos condôminos. 

Demais partes que compõem o condomínio e Direito de vizinhança, animais em 

condomínios. Jurisprudências. 

Aprofundar o estudo dos artigos 1335 e 1336 do Código Civil à luz da 

jurisprudência atualizada e em questões polemicas (antissocial, uso de áreas 

comuns pelos inadimplentes, animais). 
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VI. INSTITUIÇÃO, CONVENÇÃO E ASSEMBLEIAS DE CONDOMÍNIO. 

 

Instituição de condomínio. Dissecar todos os aspectos da instituição dos 

diversos tipos de condomínios (residencial, comercial e misto) direcionando para 

os pontos essenciais de acordo com a legislação, jurisprudência e doutrina da 

atualidade. 

Convenção de Condomínio, Estatuto de Associação e Regimento Interno – 

Natureza Jurídica, cláusulas e regras essenciais. 

Apresentação teórica de todos os componentes das minutas de Convenções e 

Regimentos Internos de modo facilitar o entendimento sistemático da legislação 

e prática de gestão. 

Convenção de Condomínio e Regimento Interno. Aula Prática. Nesta disciplina, 

o aluno criará esses documentos para o seu condomínio. 

Gestores de Condomínios e Associações. Espécies, atribuições e 

responsabilidades de Síndicos e Presidentes. 

Apresentar as noções profundas do papel e da responsabilidade dos gestores 

nas diversas formas de ‘condomínios’. 

Auxiliares de Gestão - Administradoras, Escritórios de Contabilidade e 

Autogestão. Assessoria Jurídica. 

Discutir a importância e os limites de cada uma dessas figuras dentro dos 

condomínios e propiciar aos alunos ferramentas para a escolha do melhor 

modelo para cada tipo de condomínio. 

Figuras jurídicas dos Condomínios, Associações e suas funções – Subsíndicos, 

Diretores, Conselheiros e Comissões. Qual o papel de cada uma dessas figuras 

jurídicas para a gestão. Neste módulo, os alunos aprenderão, na prática, a 

analisar uma prestação de contas de um condomínio, como se conselheiros 

fossem. Criação de 1 condomínio geral entre os alunos. 

Assembleias – AGI, AGO, AGE – Atas. Dar aos participantes a noção prática de 

como se faz uma assembleia (de A a Z) e de como se produz a Convocação e 

Ata juridicamente corretas. Assembleias ‘abertas’ e assembleias ‘virtuais’. 

Assembleia Ordinária e Ata. Nesta disciplina, os alunos simularão uma 

assembleia ordinária e confeccionarão a sua respectiva ata, até o final registro. 
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B)  GESTÃO CONDOMINIAL E CONTRATOS – TEORIA E PRÁTICA 

 

VII. PLANO DIRETOR.  

 

Ensinar aos participantes como planejar e organizar todas as atividades do 

condomínio, utilizando-se das melhores técnicas de governança e das mais 

modernas ferramentas de gerenciamento. Cada aluno deverá apresentar o 

escopo do plano diretor do seu condomínio e após, em grupos, ‘criticarão’ 

mutuamente os projetos. 

 

VIII. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA – PLANO DE CONTAS.  

Aprofundar nos pontos principais de uma previsão orçamentária de acordo com 

a realidade de cada condomínio. Classificação de Despesas. Fundo de Reserva. 

Fundos diversos. Cada aluno deverá elaborar e apresentar o escopo da Previsão 

Orçamentária do seu condomínio e após, em grupos, ‘criticarem’ mutuamente os 

projetos. 

 

IX. PRESTAÇÃO DE CONTAS.  

Dar aos participantes a noção de como deve ser feita uma prestação de contas 

de um empreendimento, na prática e como analisar uma prestação de contas já 

em vigor quando há troca de gestor. 

 

Auditoria preventiva e contenciosa. Será informado todos os procedimentos de 

auditoria/perícia e os alunos aprenderão, na prática, como o Conselho Fiscal 

deve agir. Também, noções tributárias dos diversos tipos de prestadores de 

serviços. 

 

X. GESTÃO OPERACIONAL E DE SISTEMAS, GESTÃO DE 

MANUTENÇÃO PREDIAL. 

Informar as melhores práticas de gestão e dar aos participantes a noção mais 

moderna e eficiente para controles e prestação de contas. Apresentação de 

novas ferramentas e inovações dos mercados no tocante as sistemas de gestão 

condominial e afins.  
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Elaborar planos de manutenção e as melhores práticas de gestão. Manutenção 

preventiva, preditiva, corretiva e perícia. 

 

Obras nas áreas comuns e nas unidades privativas – Alteração de fachadas, 

Quorum, Aprovação de Projetos – Leis e Normas: 

Definir as etapas e procedimentos para todas as obras do empreendimento. 

 

XI. CONTRATOS DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS. 

 

Empregados Orgânicos, Terceirizados, de Locação de espaços de áreas 

comuns e Prestadores de Serviços – Convenções Coletivas e sindicatos. Oficina 

Prática. 

Princípios essenciais na contratação de funcionários e de prestadores de 

serviços. Também serão explanados os cuidados para a contratação da locação 

de espaços comuns (p.ex. antenas e geradores de energia). Aspectos jurídicos 

práticos. 

Aspectos Trabalhistas em Condomínio conforme nova lei e convenções 

coletivas. 

Funções da Administradora no DP e RH; Jornada de trabalho; adicional noturno; 

horas extras; adicional de horas extras; adicional por tempo de serviço; Folga 

Trabalhada; auxílio alimentação; cesta básica; férias; 13º; rescisão; encargos 

trabalhistas. 

Seguros – Do início das obras até entrega do empreendimento; Procedimento 

de sinistro. Extinção do Condomínio. Oficina Prática. 

Aprofundar o conhecimento dos alunos nas diversas coberturas existentes, 

destacando as essenciais tanto para o empreendimento quanto para as 

unidades individuais. Cada aluno desenvolverá um modelo de apólice ao final da 

aula. 

Inadimplência – Meios de Cobrança (preventiva, extrajudicial e judicial). 

Garantidoras de Crédito. Protesto. Ação de Cobrança e Execução. Embargos. 

Discutir a importância da prevenção e da agilidade na cobrança dos 

inadimplentes. 
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XII. COMPLIANCE ANTICORRUPÇÃO 

 

Informar e treinar os profissionais que atuam na gestão dos empreendimentos a 

agirem dentro das mais estritas normais legais de modo a não darem margem 

para desvios e más práticas de gestão. 

Ao lado da descoberta de escândalos, desvios de dinheiro, uso indevido do 

poder nas instituições públicas e na esfera política que deixaram os horizontes 

nublados (e os ânimos alterados), uma boa perspectiva merece ser considerada. 

 

Nunca, como nos tempos atuais, os termos transparência, ética, anticorrupção, 

prestação de contas e ficha limpa foram tão comentados na pauta da grande 

mídia.  
 

Os alunos desenvolverão na prática modelos de gestão eficiente aplicando-se 

os institutos do compliace. 

 

XIII. MEDIAÇÃO, ESTRATÉGIAS DE SEGURANÇA E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL 

 

Liderança e Coaching 

Capacitação dos alunos para desenvolverem habilidades de liderança e serem 

melhores gestores de relacionamento dentro dos empreendimentos. 

Estratégias de Mediação e Negociação. Oficina Prática. 

Ensinar aos participantes as melhores estratégias e ferramentas de prevenção, 

solução e gestão de conflitos aplicados a condomínios. 

 

Estratégias de Segurança 

Informar e treinar os participantes a entenderem o que está envolvido na 

segurança externa e interna de um empreendimento e implantar boas práticas 

para os diversos modelos de condomínios. Portarias Remotas; Portarias Virtuais; 

Portarias Orgânicas; Portarias Mistas. Proteção perimetral. 

 

XIV. A SUSTENTABILIDADE E O SEU IMPACTO NOS CONDOMÍNIOS 

https://www.sindiconet.com.br/informese/sindico-com-ficha-limpa-administracao-eleicoes-para-sindico
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Aprofundar conhecimento sobre as possibilidades e as alternativas para ganhos 

ambientais e financeiros para o condomínio. Eficiência energética. Meios de se 

economizar água. A importância da coleta Seletiva e sua correta destinação. 

 

XV. ACESSEBILIDADE EM CONDOMÍNIOS  

Os direitos de locomoção, igualdade, inclusão social, além da vedação a 
qualquer ato de discriminação às pessoas portadoras de deficiência ou 
mobilidade reduzida, não são assunto recente no País. Eles estão contemplados 
pela Constituição Federal, desde 1988, nos Art. 5º; 7º, XXXI; 23, II; 24, XIV; 37, 
VIII; 203, IV, V; 208, III, IV; 227, § 1º, II, § 2º e 244. 

 

Condomínio residencial é obrigado a reservar um percentual mínimo de vagas 
na garagem, mesmo às edificações antigas. A obrigatória a realização de 
adaptações, aquisições de equipamentos, instalações de rampas, pisos 
reclinados, elevadores adaptados, corrimão contínuo, banheiros adaptados, 
cadeira de rodas, dentre outros equipamentos que possam auxiliar na 
locomoção dessas pessoas com dificuldades 

 

XVI. GESTÃO DA COMUNICAÇÃO, GESTÃO COMUNITÁRIA E 

PARTICIPATIVA. OFICINA PRÁTICA  

Os participantes conhecerão todo o processo teórico da comunicação e serão 

capacitados para serem melhores gestores de relacionamento dentro dos 

empreendimentos, com foco na comunicação verbal e visual. Apresentar 

diversos mecanismos de gestão comunitária e participativa, como forma de 

geram uma grande performance na gestão e levar a uma satisfação e 

envolvimento de toda a comunidade condominial. Os alunos criarão conceitos, 

modelos, artes e ferramentas para comunicação dentro do seu condomínio. 

 

METODOLOGIA CIENTÍFICA 

Informar a metodologia científica e a didática do ensino superior. 

Docentes 

  
Professor Ricardo Almeida 
Titulação: Doutor 
Possui graduação de Bacharel em Teologia – Seminário Presbiteriano do Sul Campinas SP (1985) e 
FACETEN/ MEC (2005), Licenciatura Plena em Pedagogia pela IESA, Especialização em Linguística Aplicada 
pela UNICAMP, Mestrado em Ciências da Religião pela PUC Goiás, Doutor em Educação pela Universidade 
Federal de Goiás- UFG. Tem experiência na área de Linguística, com ênfase em Linguística Aplicada, 
Pedagogia, Letras, Língua Inglesa, Língua Latina, Hebraico e Grego Clássicos, Filosofia, Filosofia da 

https://posgraduacaodf.com.br/index.php/especializac-o-em-direito-processual-civil-turma-3.html#docentes
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Educação e Filosofia da Religião, atuando principalmente nos seguintes temas: Educação, Cultura, 
Teologia, Filosofia, Antropologia, Religião, Sociologia, Filosofia da Educação, Memória, Aprendizagem, 
Interdisciplinaridade, Personalismo e Fenomenologia. Pesquisador do CNPq. Diretor Pedagógico da 
UNEPOS,  orientador de Mestrado em Educação UNICEN – Argentina e de doutorado em Teologia 
Intercultural no PRODOLA – Costa Rica. 
  
Professor MIGUEL ZAIM 
Titulação: Doutor 
Possui GRADUAÇÃO em DIREITO pela Universidade de Cuiabá - UNIC, em Cuiabá-MT, Brasil (1994). 
DOUTORADO em CIÊNCIAS JURÍDICAS SOCIAIS pela UMSA - Universid Del Museo Social Argentino – 
Argentina (2017). Especialista: Direito e Processo Civil, Direito e Processo Penal, Constitucional e 
Ambiental. Cursos de Extensão: Direito Imobiliário, Direito e Processo do Trabalho e Direito Tributário. 
Advogado atuante há mais de 25 anos na Advocacia Contenciosa do Direito Imobiliário e Condominial, 
participando ativamente de Assembleias Condominiais, bem como realização de Instituição, elaboração 
de Convenção Condominial e o Regimento Interno de centenas de Condomínios residenciais e comerciais, 
além de ser advogado de diversos condomínios. Presidente da Comissão de Direito Condominial da 
OAB/MT. Professor do Curso Básico para Jurídico e Síndicos do Direito Condominial do QUALIFICAR 
Condomínios. Membro do IBRADIM, Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário. Fundador e colunista do 
Portal Síndico Legal, com vários artigos publicados nos diversos sites jurídicos do Brasil. Autor do Livro 
“Síntese do Direito Condominial Contemporâneo” e da “Cartilha do Síndico”- edição 2018 e 2019. 
 
Professora PALOMA NASCIMENTO   
Titulação: Mestra 
Possui graduação em Direito pela Universidade Universidade Católica de Brasília UCB, especialização em 
Direito Civil e Processo Civil , Mestrado em direito pela Universidade Católica de Brasília UCB. Leciona 
também em outras Instituições de Ensino Superior do Distrito Federal e Professora de Cursos 
Preparatórios para concursos do exame de ordem – OAB. Atualmente advoga nas áreas do Direito Civil. 
 
Professora KATIA REGINA   
Titulação:  Mestra 
Administradora, Mestra em Política, Ciência e Tecnologia pelo Centro de Desenvolvimento 
Sustentável/UnB. Atualmente exerce a função de profissional técnico especializado no Centro de Gestão 
e Estudos Estratégicos (CGEE). Exerceu a função de assessor técnico na Secretaria Nacional de Articulação 
Social da Presidência da República. Atuou como docente em Administração de Empresas na Faculdades 
JK e Faculdades Projeção. Exerceu a função de especialista técnica em CT&I no Centro de Gestão e Estudos 
Estratégicos (CGEE). Atuou como gerente geral do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico 
CDT/UnB. Desenvolveu atividades de consultoria nas áreas de Gestão de Negócios, Inovação e Meio 
Ambiente. Atualmente exerce o cargo de coordenadora no Departamento de Educação para a Cidadania 
e Inovação Social na Secretaria Nacional de Inovação Social da Secretaria de Governo da Presidência da 
República. 
 
Professor MÁRIO GALVÃO 
Titulação: Mestre 
Engenheiro Civil, mestre em Desenho, Gestão e Direção de Projetos pela Fundação Ibero Americana – 
FUNIBER. MBA em Construções Sustentáveis pela Universidade Cidade de São Paulo – UNICID, 
Gerenciamento de Projetos pela University of Califórnia, Irvine – EUA, em Gerenciamento de Projeto pela 
Fundação Getúlio Vargas – FGV; Engenharia Diagnóstica pelo Instituto Brasileiro de Educação Continuada 
– INBEC. Atua como Diretor Técnico da PONSI e auditor da Qualidade em Sistema de Gestão Ambiental – 
SGA e Sistema de Gestão de Qualidade – SGQ. Membro da GBC Brasil (Green Building Council), do Instituto 
Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia do Distrito Federal – IBAPE/DF e da Comissão de Estudo 
Perícias de Engenharia na Construção Civil da ABNT NBR 13752 (ABNT/CE-002:134.003). Assistente 
Técnico em ações judiciais envolvendo perícias de engenharia nos Fóruns do DF. Registro profissional 
CREA 18069/D-DF. 
 
Professor HENRIQUE CASTRO 
Titulação: Especialista 
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Pós-graduado em Direito Público em 2011 pela Faculdade Processus (Brasília/DF). É advogado militante 

desde 2003, sócio do Escritório ARAÚJO E CASTRO ADVOGADOS ASSOCIADOS (Brasília/DF) e, banca 

especializada na Advocacia Cível, Condominial, Empresarial, Administrativa, Trabalhista e Tributária. 

Representante da VOTCOM do DF. Professor Assistente, do INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO E 

TECNOLOGIA (ITEGO - Anápolis/GO). Presidente da Comissão de Direito Condominial de Taguatinga 

(OAB/DF) (2019/2021). 

Professor FABIO GOMES BARLETTA  
Titulação: Especialista  
Advogado em Belo Horizonte, especialista em Direito Condominial. Professor do módulo de 
"Administração de Condomínios" no Curso de Pós-graduação em Negócios Imobiliários da Fundação Dom 
Cabral. Palestrante e autor de diversos artigos sobre direito e gestão condominial, publicados nos mais 
variados canais e revistas especializadas. Autor do livro Gestão Condominial Eficiente. Coordenador do 
Curso de Qualificação de Síndicos e Gestores Condominiais do Grupo B&O em parceria com a CMI-
Secovi/MG e professor do módulo de Legislação Condominial. 
 
Professor ORANDYR TEIXEIRA LUZ 
Titulação: Especialista  
Graduado em Geologia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (1979) e Direito pela UniABC (1998), 
MBA em Direito Imobiliário (2012). Consultor, palestrante e articulista, sólida experiência em gestão condominial, com 
dois livros publicados nessa área. Autor e editor do blog "Condominium", em http://condoreflexoes.com. Artigos 
publicados no site Imovelbid, de São Paulo/SP e Revista Condomínio, de João Pessoa/PB. Proferiu palestras no CRECI-
RN e na III Expo Condominial 2013, no Centro de Convenções de Natal/RN, e ministrou curso de 20 horas/aula na 
Universidade Potiguar - UNP, maio/2013, em Natal/RN. Autor do livro O Condomínio e Você, Práticas de Gestão 
Condominial. 
 
Professor HUGO RODRIGO DA COSTA  
Titulação: Especialista  
Especialista em Direito Público  (2010), Direito Tributário (2011) e Gestão Pública (2016). Titulação: 
Especialista. Advogado militante desde 2009 (Sócio da Martins Moura e Teixeira Advogados), atua nas 
áreas: Cível, Condominial, Empresarial e Tributária. Secretário Geral da Comissão de Direito Condominial 
de Taguatinga (OAB/DF). Presidente do Instituto Nacional de Direito Condominial - INADCON (2018). 
Palestrante e autor de diversos artigos sobre direito e gestão condominial, publicados nos mais variados 
canais e revistas especializadas 
 
Professora MARCELA MESQUITA RIBAS 
Titulação: Especialista 
Graduada em Administração pela UNIVERSIDADE PAULISTA - BRASILIA (2004). Atualmente é Coordenadora da Área de 
Treinamento e Desenvolvimento de pessoas da Superintendência de Recursos Humanos da CEB Distribuição, em 
Brasília. Tem experiência na área de treinamento e desenvolvimento de pessoal. Liderança e coordenação de equipes. 
Docente há mais de 10 anos na área da Administração, Especialista em Gestão de Pessoas, psicopedagogia e MBA em 
Gestão Empresarial. Orientadora e professora avaliadora em bancas de TCC. Master Coach pela Sociedade Latino 
Americana de Coaching. 
 
Professor  CAIO CÉSAR MOTA OLIVEIRA  
Titulação: Especialista 
Advogados Associados S/S; Sócio/Diretor das empresas garantidoras de crédito - Condocred e 
Credsempre, e CCM – Recuperação de Crédito; graduado em Direito pela Universidade Católica de Goiás 
- UCG, atual PUC/GO; especialista em Direito Público pela Faculdade Atame – Unidade Goiânia; 
especialista em Direito Imobiliário, Negócios e Operações pelo Instituto 
Dalmass; Conselheiro Seccional da OAB/GO, gestão 2019/2021; Membro da Diretoria Executiva da 
Comissão de Direito Imobiliário e Urbanístico da OAB/GO, gestão 2016/2018; Presidente da Comissão de 
Direito Condominial da OAB/GO, gestão 2019/2021; membro da Comissão Especial de Direito 
Condominial, Conselho Federal, gestão 2019/2021; árbitro da 2ª Câmara de Conciliação e Arbitragem de 
Goiânia – Goiás; Professor pela Escola Superior da Advocacia – ESA/GO; Palestrante e Autor de diversos 
artigos e publicações no âmbito do Direito Imobiliário, Negócios e Operações. 
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Professor  PAULO ROBERTO MELO  
Titulação: Especialista 
Formado em Gestão Pública pela UCDB e Gestão Empresarial na UNIPLAN. Especialista em Gerenciamento 
de Projetos pela Uniandrade e MBA em Marketing pela FGV. Na área de condomínios é fundador da rede 
ASSOSÍNDICOS, que formou a Associação de Síndicos de Condomínios Comerciais e Residenciais do 
Distrito Federal, na qual foi o primeiro presidente, tendo como legado na ASSOSÍNDICOS-DF a formatura 
de mais de 3 mil síndicos do Distrito Federal em cursos de capacitação gratuitos, mais de mil e novecentos 
trabalhadores de condomínios formados em cursos de qualificação e o atendimento de 25 mil pessoas de 
condomínios em mais de 15 programas implantados pela ASSOSÍNDICOS-DF. Presidente da ABRASSP 
Associação Brasileira de Síndicos e Síndicos Profissionais - ABRASSP com o objetivo de lutar pela 
regulamentação da profissão de sindico e estruturar a ABRASSP nos 27 estados da federação, síndico 
profissional, corretor de imóveis, e jornalista. 
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