
BARRA DA TIJUCA – JUNHO/2018 
UniSecovi Rio 

 

Chefe de Portaria – Barra da Tijuca 
Desenvolverá habilidades e atitudes para motivar e liderar grupos, de forma correta. 
 
Conteúdo 
 Assessoria ao Síndico; 
 Responsabilidades e pró-atividade;  
 Motivação e liderança de equipes;  
 Atendimento ao Público; 
 Ética profissional. Relações Pessoais;  
 Apresentação pessoal.        
 

Orientadora: Elsa Devay 

Psicóloga com formação em psicanálise; tendo atuado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social CR 3.2 e 
lecionado em cursos do Senac. 
 
Carga Horária: 15h 
Dias: 4, 6, 8 e 11 de junho 

Horário: 09h30 às 13h15 
 

Local: Associação Bosque Marapendi (Rua Jornalista Henrique Cordeiro, 180- Barra da Tijuca) 
 
INVESTIMENTO:  
Os valores dos nossos cursos são subsidiados pelas contribuições recebidas pelo Secovi Rio. São estas 
contribuições que permitem oferecermos cursos com excelência a preços acessíveis. 
 
Contribuintes Secovi Rio: R$ 300,00    Demais Interessados: R$ 390,00 

Forma de Pagamento: boleto bancário ou cartão de crédito.  

Palestra - Vistoria para Locação de Imóveis – Barra da Tijuca 

Serão abordados temas importantes como: 

 Como elaborar vistoria que diminua conflitos na rescisão; 

 O que verificar em uma vistoria; 

 Os aspectos positivos da vistoria; 

 Vistoria final ou de retomada do imóvel; 

 Reposição de acessórios; 

 Danos ao imóvel durante a locação; 

 Apresentação da vistoria no contrato de locação;  

 Laudo de vistoria; 

 Dicas para uma boa vistoria inicial e final. 
 
Palestrante: EMERSON SOUZA  
Bacharel em Direito; professor de Marketing Imobiliário e Operações Imobiliárias no Colégio Curso Souza Ayres; 
corretor de imóveis e avaliador imobiliário, empresário, criador e diretor da empresa Souza e Santos Serviços 
Imobiliários, que realiza vistorias para locação de imóveis; oriundo do setor de locação de alto luxo, onde foi gerente 
operacional de uma grande empresa. 
 
Dia: 7 de junho 
Horário: 18h30 às 20h30 
 

Local: Associação Bosque Marapendi (Rua Jornalista Henrique Cordeiro, 180- Barra da Tijuca) 
 
 



INVESTIMENTO:  
Os valores dos nossos cursos são subsidiados pelas contribuições recebidas pelo Secovi Rio. São estas 
contribuições que permitem oferecermos cursos com excelência a preços acessíveis. 

Contribuintes Secovi Rio: R$ 20,00   Demais Interessados: R$ 45,00 

Observação: O valor pago pela palestra não será reembolsável. 

Forma de Pagamento: boleto bancário ou cartão de crédito.  

Palestra – Despesas Condominiais – Barra da Tijuca 

Serão abordados temas importantes como: 
 
Palestrante:  
 
 
Dia: 14 de junho 
Horário: 18h30 às 20h30 
 

Local: Associação Bosque Marapendi (Rua Jornalista Henrique Cordeiro, 180- Barra da Tijuca) 
 
INVESTIMENTO:  
Os valores dos nossos cursos são subsidiados pelas contribuições recebidas pelo Secovi Rio. São estas 
contribuições que permitem oferecermos cursos com excelência a preços acessíveis. 

Contribuintes Secovi Rio: R$ 20,00   Demais Interessados: R$ 45,00 

Observação: Em caso de desistência do participante, o valor pago pela palestra não será reembolsável. 

Forma de Pagamento: boleto bancário ou cartão de crédito.  

Gestão de Conflitos em Condomínios 
Público alvo: profissionais em geral, síndicos, empresários, comerciantes, administradores, vendedores, secretárias, 

profissionais liberais, estudantes e todas as pessoas interessadas em melhorar a qualidade de vida e eficácia pessoal 

e profissional. 

Saiba como prevenir e gerenciar conflitos para alcançar melhor qualidade de vida no condomínio. 

Conteúdo: Prevenindo conflitos. Administrando e mediando os conflitos. O trabalho em equipe. Resistência à 

frustração. Relacionamento interpessoal. Comunicação e Negociação. 

Orientadora: Silvia Regina Mendes Vieira de Sousa 
Psicóloga UGF. MBA em Gestão de Pessoas. Especialização em Psicologia Comportamental. 21 anos de experiência 
em psicoterapia e treinamento na área comportamental. Diretora da Trilha do Sucesso. Coordenadora e 
psicoterapeuta do Instituto Ana Freud.  
 
Carga horária: 9h 
Dias: 18, 20 e 22 de junho 
Horário:  9h30 às 12h30 
 
Local: Associação Bosque Marapendi (Rua Jornalista Henrique Cordeiro, 180- Barra da Tijuca) 
 
 

INVESTIMENTO:  
Os valores dos nossos cursos são subsidiados pelas contribuições recebidas pelo Secovi Rio. São estas 
contribuições que permitem oferecermos cursos com excelência a preços acessíveis. 
 



Contribuintes Secovi Rio: R$ 180,00    Demais Interessados: R$ 234,00 
 
Forma de Pagamento: boleto bancário ou cartão de crédito.  
 

- Para pagamento realizado na sede do Secovi Rio, o valor do curso pode ser parcelado em até 3 vezes sem 

juros no cartão de crédito; e de 4 a 12 vezes com juros. 

- Para pagamento realizado online, o valor do curso pode ser parcelado em até 12 vezes sem juros 

no cartão de crédito. 

[button titulo="INSCREVA-SE" 

url="https://www.tcsdigital.com.br/CLIENTES/SECOVIRJ/DIGITAL/INSCRICOES/evento3.aspx?evento

=2018/05.071&admin=S&idativa=60000" target="_blank" /] 

  

METODOLOGIA 

* Metodologias dinâmicas, participativas, através de vivências, exercícios e estudos de casos. 

* Para obter o certificado é preciso ter, no mínimo 75% de presença. 

* Em razão do quórum mínimo para realização dos cursos, reservamo-nos o direito de transferi-los ou 

cancelá-los. 

CURSOS IN COMPANY - Sob medida para sua Empresa ou Condomínio. Consulte-nos! 

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES: (21) 2272- 8000 

 


