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PÓS-GRADUAÇÃO LATU SENSU EM DIREITO NOTARIAL E REGISTRAL 

(online e presencial) 

 

 

A Pós-Graduação em Direito Notarial e Registral será oferecida, pela Anoreg/ENNOR, na 

modalidade à distância e presencial e  terá como foco os conhecimentos aprofundados sobre 

direito registral imobiliário, civil das pessoas naturais e jurídicas, notarial, além do direito civil, 

tributário, administrativo, empresarial e constitucional, focados na atividade.  

 

O objetivo é propiciar ao aluno conhecimento específico sobre a matéria tanto a quem pretende 

ingressar por meio de concurso público e aperfeiçoar profissionalmente na teoria e na prática 

em áreas específicas, como para atender às necessidades de atualização dos profissionais 

que já trabalham na atividade notarial e de registro. 

 

Em todas as disciplinas, além do material em vídeo, será disponível para download material 

didático em formato digital. As aulas ministradas são gravadas e disponibilizadas no Ambiente 

Virtual para acesso no horário de conveniência do aluno em um período de até um semestre. 

 

Após a confirmação da matrícula, o aluno recebe por e-mail seu usuário e sua senha. Com eles 

tem acesso ao Ambiente Virtual para acompanhar as aulas pela internet nos dias e horários 

programados, consultar o material didático do curso, acesso às aulas gravadas e realizar as 

atividades propostas. 

 

As aulas presenciais serão realizadas às sextas (18:30 às 22:30) e aos sábados (8:30 às 12:30) e 

serão gravadas para serem disponibilizadas no ambiente virtual e podem ser assistidas 

livremente dentro do período do semestre do curso. Os alunos também são acompanhados 

por um monitor online, a fim de possibilitar a participação e a interação com os docentes. 

 

A avaliação será composta por diversas atividades e pela realização de uma prova. A nota A é 

composta por atividades online (chats, fóruns e avaliação de aprendizagem) e a nota B 

composta por uma avaliação. A média de aprovação em cada disciplina será a somatória da 

Nota A + Nota B, tendo como pré-requisito obter a nota mínima de 6,0 (seis). Ao final do Curso 

deverá ser entregue um Trabalho Científico dentro das exigências da ABNT. Haverá, ainda, 

uma Universidade parceira que coordenará o Curso juntamente com a Anoreg/ENNOR, a fim 

de cumprir os requisitos do MEC. 

 

A pretensão da Anoreg/ENNOR é tornarem-se referência na área de Direito Notarial e de 

Registro. 

 

Turma aberta:         

 

 



                                                                               
 
 

 
ANOREG/BR: SRTVS Quadra 701, Lote 5, Bloco A, Salas 601/604 - Centro Empresarial Brasília 

CEP: 70.340-907 - Brasília-DF / Telefone: (61) 3323-1555 - Fax: (61) 3226-5073 - cursos@anoregbr.org.br  

 INCRIÇÃO 

 

Prazo de inscrição: 23/07 a 01/08 

Inicio do curso: 10 de agosto 

Investimento: R$ 9.900,00 (parcelados em até 12 parcelas de R$ 825,00) ou (à vista com 10% 

R$ 8.910,00) 

* a abertura do curso está condicionada ao número mínimo de participantes. 

Carga Horária: 360 horas-aula,  sendo 50% de aulas gravadas e 50% de atividades online e leitura de 

material didático e terá duração de dois semestres letivos de aulas mais um semestre para elaboração e 

apresentação de TCC. 

Conteúdo Programático e Cronograma das aulas (anexos) 

Certificado: O Certificado de Conclusão será concedido aos alunos que tenham obtido a frequência 

mínima de 75% e aprovação nas avaliações periódicas da disciplina.  

 

As inscrições para o curso poderão ser realizadas aqui 

 


