
 

Pós-Graduação em Gestão de  
Serviços Notariais e de Registros Públicos 

  

  

Apresentação 
 
A Pós-graduação tem por objetivo formar profissionais habilitados a administrar Serviços Notariais e de Registros 
Públicos, desenvolvendo visão estratégica e senso crítico para inovação e mudanças, oferecendo instrumentais que 
permitam ao participante uma maior eficiência no processo decisório. 
 
Desenvolver a capacidade de analisar, estruturar e sintetizar as informações relacionadas às áreas de administração e 
de direito, a partir de habilidades pessoais em comunicação, relacionamentos, planejamento e liderança. 
 
Perfil 
 
Profissionais e Executivos Notários, registradores, substitutos, advogados e demais profissionais da área cartorial que 
sintam necessidade de reciclagem ou que aspirem a cargos executivos em suas empresas.  
 
Horário das Aulas 
 
Duas a três semanas por mês, no seguinte horário: 
Segundas-feiras das 13h45min às 18h e das 18h30min às 22h50min.  
* Aulas quinzenais, salvo exceções.  
 
Provas 
 
As provas serão realizadas na semana seguinte ao término da disciplina e poderão ocorrer em dias da semana 
diferentes dos dias das aulas. 
 
Coordenação Acadêmica 
 
Coordenação Geral 
Prof. Antonio Carlos Pôrto Gonçalves - Doutor em Economia pela Universidade de Chicago, EUA. Mestre em Economia 
pela Universidade de Chicago, EUA. Engenheiro Industrial pelo Instituto Militar de Engenharia, Rio de Janeiro. 
Professor da EPGE/FGV desde 1976. Consultor de empresas e editor de revistas. 
 
Coordenação Acadêmica Executiva 
Prof. José Carlos Franco de Abreu Filho - Doutor em Engenharia Industrial pela PUC-RJ. Mestre em Business 
Administration pela Columbia University, New York. Engenheiro Eletrônico pela Universidade de Brasília. Foi 
Engenheiro Trainee da Hitachi no Japão. Engenheiro Projetista DDH na Cobra, Computadores e Sistemas Brasileiros. 
Diretor Financeiro da Pacific do Brasil Comércio Exterior. General Manager da Unipac Trading Company, Los Angeles. 
Consultor do BCG Consulting Group New York. Coautor do livro Finanças Corporativas da Série FGV Management. 
Consultor na área de análise e estruturação de projetos de investimentos e avaliação de empresas. Atualmente é 
Coordenador Acadêmico e professor dos cursos de pós graduação da FGV. 
 
 
Disciplinas 
 
• Marketing de Serviços Cartoriais 24h/a 
• Gestão de Qualidade em Serviços Cartoriais 24h/a 
• Matemática Financeira com foco em Negócios Cartoriais 24h/a 
• Contabilidade para Executivos da Área Cartorial 24h/a 
• Economia Aplicada 24h/a 
• Estratégia Aplicada a Area Notarial e Registral 24h/a 
• Gestão de Projetos na Área de Cartórios 12h/a 
• Gestão Estratégica da Informação Aplicada 24h/a 
• Gestão de Custos aplicada a Área de Cartórios 24h/a 
• Relações Interpessoais e Equipes de Alta Performance 24h/a 
• Liderança de Equipes Multifuncionais 24h/a 
• Atendimento ao Cliente do Cartório 24h/a 
• Negociação 24h/a 
• Fundamentos do Direito Constitucional 12h/a 
• Fundamentos do Direito Administrativo 12h/a 
• Fundamentos do Direito Tributario 12h/a 
• Fundamentos do Direito Trabalhista 12h/a 
• Fundamentos do Direito Previdenciário 12h/a 
• Oficina de Gestão Cartorial – Business Plan 24h/a 
• Tópicos Especiais atualizados – Seminários 48h/a 
 
• CARGA HORÁRIA TOTAL 432h/a 
 
Os alunos deverão fazer o trabalho de conclusão de curso, TCC, individualmente. Tal trabalho será um Projeto 
Empresarial, sob a forma de um plano de negócios. Deverá ter caráter de aplicabilidade dos assuntos apresentados 
no curso, aplicado à realidade profissional. O trabalho terá acompanhamento (e apoio) a distância, via Internet, da 
coordenação acadêmica do curso  
 
Corpo Docente 
 
O corpo docente a ser alocado é composto de professores de alto nível, com formação em 
especialista/mestrado/doutorado nas áreas de sua especialização, com forte vivência empresarial em empresas 
nacionais (públicas e privadas) e/ou multinacionais de grande porte, tendo atuado como consultores ou em cargos de 
gerência e direção. 
 
Relacionamos, abaixo, alguns nomes e um breve currículo dos professores que ministrarão aulas neste programa: 
 
Alexander Baer - Especialista em Desenvolvimento Gerencial e Marketing, pela faculdade de Ciências econômicas de 
Apucarana e graduado em Administração de Empresas pela faculdade Católica de Administração e Economia do 
Paraná. Com atuação nacional nas áreas de Planejamento estratégico, Cultura e Gestão Estratégica Organizacional, 
Marketing Pessoal Estratégico e Motivação, com grandes sucessos lançados no mercado, entre eles: Sintonia com o 
Sucesso (analogia com uma orquestra), Marketing Pessoal Estratégico e Motivação Motivos que levam você à Ação. 
Atua também como Coach Estratégico. Profissional com ampla experiência em empresas de grande, médio e pequeno 
porte. Consultor de sistemas da Directa BDO Binder multinacional Alemã de desenvolvimento de sistemas e auditoria; 
consultor do Sebrae Pr Serviço de Apoio à pequena e Média empresa do Paraná. Autor de diversos artigos e vídeo 
conferências. 
 
Antonio Carlos Pôrto Gonçalves - Engenheiro Industrial pelo Instituto Militar de Engenharia (IME), Mestre e Doutor 
em Economia pela Universidade de Chicago. Sua experiência profissional inclui o cargo de Diretor do Instituto 
Brasileiro de Economia, Chefe do Centro de Desenvolvimento e Inovação e atualmente é Diretor Executivo do 
Programa de Cursos Corporativos do Instituto de Desenvolvimento Educacional da FGV; docência em cursos de 
administração e economia. Autor de diversos artigos. 
 
 



 
Flávia Viveiros de Castro - Doutora em Direito Civil-Constitucional pela UERJ, Mestre em Direito Constitucional e 
Mestre em Sociologia e Política pela PUC - Rio. Possui ainda os títulos de Especialista em Direito Português obtido no 
Centro de Estudos Judiciários de Portugal, em 1997 e Especialista em Ciência Política, obtido nas Faculdades 
Integradas Bennett em 1985. Sua atividade profissional insere-se na área pública, sendo Juíza de Direito Titular da 
Sexta Vara Cível Regional da Barra da Tijuca do Estado do Rio de Janeiro. Na área acadêmica é professora da FGV e 
professora do Departamento de Direito da PUC - Rio. É membro da Academia Brasileira de Direito Tributário, membro 
da Associação Brasileira de Estudos Tributários, coordenadora do MMFD ¿ Movimento dos Magistrados Fluminenses 
pela Democracia. É autora de livros e artigos, coordenadora e autora do Livro Gestão e Planejamento de Tributos da 
FGV.  
 
Paulo Ratinecas - Mestre em Gestão Empresarial pela FGV/EBAPE e Especialista em Marketing pela Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul. Sua experiência profissional inclui mais de 15 anos como executivo de empresas do 
Grupo RBS (jornais, rádios e televisões), docência em cursos de administração, bem como consultoria nas áreas de 
comunicação, telecomunicações, tecnologia (TIC), varejo, entidades empresariais, construção civil - sendo sócio-
diretor da MaxiMarket Gestão do Reconhecimento que tem em seu portfólio empresas como o Grupo Gerdau, 
Boticário, Grupo RBS, Grupo AES/Eletropaulo, Vale, Vivo, Claro, Olympikus, SINEPE, CDL, Goldsztein Cyrela, 
AlphaVille, Rodobens, PROCERGS, Grupo Meta, Rossi, entre outras. Tem mais de 200 cases premiados em concursos 
nacionais e internacionais (12 medalhas no New York Festivals - Advertising and Marketing Effectiveness). Tendo 
vários cases publicados em revistas especializadas. Autor de artigos sobre marketing e estratégia.  
 
Sergio Bessa - Administrador com MBA em Administração e Finanças e diversos cursos de especialização em 
Administração de Empresas, no Brasil e no Exterior. Mestre em Direito Empresarial, com especialização em 
Concorrência e Regulação de Mercado. Superintendente do Banco Bozano Simonsen, onde trabalhou por 15 anos, 
sendo um dos principais executores do processo de reengenharia que reposicionou o Banco no mercado. Trabalhou 
nos Estados Unidos e nas Ilhas Bermudas negociando formas operacionais de atuação na área de Controles e 
Serviços. Atuou em diversos processos de privatização, e de avaliação e compra de empresas pelo Banco Bozano 
Simonsen, tais como, Embraer, Usiminas, Cosipa e Cia Siderúrgica Tubarão. Participou ativamente, em posições de 
comando, da reestruturação das empresas adquiridas, incluindo os Bancos Banerj e Meridional. Auditor da Price 
Waterhouse e Gerente de Auditoria do Banco Bozano Simonsen.  
 
Sylvia Helena Constant Vergara - Mestre em Gestão Empresarial pela Escola de Administração Pública e de 
Empresas da Fundação Getulio Vargas. Especialista em Recursos Humanos pela Fundação Getulio Vargas. Bacharel 
em Direito. Pedagoga. Sócia-gerente da VOB Consultores Associados.Possui experiência no âmbito gerencial de 
empresas privadas. Consultora de organizações públicas e privadas. Palestrante. Autora de diversos artigos 
publicados. Professora-autora do Curso de Excelência no Atendimento ao Cliente do FGV Online. Autora do livro 
Impacto dos Direitos dos Consumidores nas Práticas Empresariais. Editora FGV, 2003. 
 
Professores Convidados - Especialistas na atividade Notarial e Registral 
João Figueiredo Ferreira 
João Pedro Lamana Paiva  
Luiz Egon Richter 
Ricardo Kollet 
Sérgio Jacomino  
Tiago Machado Burtet 
 
Inscrição 
 
Preenchimento da Ficha de Inscrição Padronizada (pré-inscrição site) 
 
Apresentação dos seguintes documentos: 
- Diploma de nível superior ou, na falta deste, Certificado de Conclusão do curso de graduação(mínimo de 1.600 
horas-aula)(*); 
- Currículo Profissional Resumido; 
- Carteira de Identidade e CPF; 
- Alunos Estrangeiros: o diploma e o histórico deverão ser apresentados com tradução juramentada. 
 
A inscrição deverá ser realizada na secretaria da Decision/FGV ou através do e-mail comercial@decision.edu.br 
 
(*) somente cópia autenticada ou documento original para autenticação no ato da matrícula. Sendo que o certificado 
é válido apenas para a matrícula, o diploma deverá ser entregue até o final do curso. 
 
Seleção e Matrícula 
 
O FGV in company realiza, obrigatoriamente, processos de seleção em suas turmas de pós-graduação. Estes 
processos são definidos conforme necessidades levantadas através da coordenação acadêmica executiva, levando-se 
em conta critérios de identificação dos perfis dos candidatos e suas experiências profissionais. Para este curso será 
utilizada a modalidade descritas a seguir:  
- Análise curricular; 
- Análise da ficha de inscrição padronizada. 
 
Os alunos selecionados serão chamados para matrícula, através de e-mail, após o término do prazo de inscrição.  
 
A matrícula somente é efetivada mediante a entrega de toda documentação exigida e assinatura do contrato. 
 
Certificado 
 
A Fundação Getulio Vargas fornecerá, ao aluno que atender aos critérios de aprovação estabelecidos no Regulamento 
Geral de Cursos, um Certificado de Pós-Graduação "Lato Sensu", em nível de Especialização.  
 
Os cursos de Pós-Graduação (especialização lato sensu) da Fundação Getulio Vargas atendem aos requisitos da 
resolução CNE/CES nº 263/2006 de 08/06/2007.  
 
Local das Aulas  
 
Sede da Decision/Fundação Getulio Vargas POA 
Av. Praia de Belas, 1510 (próximo ao Shopping Praia de Belas). 
 
Observações  
 
Durante o curso serão realizados Seminários específicos sobre o tema, os quais serão ministrados por Professores 
Convidados, especialistas em sua área de atuação:  
 
- Noções de Direito Constitucional, Institucional e Administrativo dos Notários e Registradores  
- Introdução ao Direito Notarial (Noções de Tabelionato de Notas)  
- Introdução ao Direito Notarial (Noções de Tabelionato de Protesto) 
- Introdução ao Direito Registral (Noções de RCPN)  
- Introdução ao Direito Registral (Noções de RCPJ) 
- Introdução ao Direito Registral (Noções de RTD)  
- Introdução ao Direito Registral (Noções de RI) 

  

Daniela Stegues 

Secretaria – Colégio Registral do RGS 

Fone: (51) 3226-2976 – Fax: (51) 3228-3412 

WWW.colegioregistralrs.org.br 

ensino@colegioregistralrs.org.br 

 


