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Engenharia elétrica 
 

 
HORÁRIO: 
18h00m às 
21h30m 
CARGA HORÁRIA: 20 HORAS 
(10 em EAD) 
INFORMAÇÕES: (021) 2456-1885 ou 
(021) 3178-0335 
INSCRIÇÕES: 
cursos2016@ecthoscd.com.
br 
VAGAS LIMITADAS: Turmas com máximo de 18 
participantes 
Etapa conceitual - desenvolvimento e aprendizado dos conceitos e aplicações de 
processos jurídico e comportamento na atividade de perícia ou assistência 
técnica, com foco particular na esfera cível. 
Etapa pratica (opcional à parte do primeiro módulo) - desenvolvimento e 
aprendizado em produção de diligência e laudo em campo, com analise de 
casos, emissão de pareceres e laudos complementares.Com emissão de ART e 
coautoria em Laudo pericial. 
20% DE DESCONTO, 
ANUIDADE EM DIA. 
50% DE DESCONTO, MEMBROS DO CREA-
ESTUDANTE. 

 

 

Curso 
Os cursos oferecidos pela Ecthos CD são considerados, por seus participantes, uma “consultoria 
em sala”, ou seja, o participante tem a possibilidade de interagir, a fim de buscar a melhor 
solução para problemas técnicos específicos e particulares. 

 
O curso se propõe a apresentar aos técnicos das áreas de engenharia, particularmente a 
elétrica, a necessidade e importância do ministério da profissão Técnica dentro da esfera 
judiciária, trazendo os procedimentos processuais praticados de forma simplificada e 
acadêmica. 
O entendimento das ações processuais dará aos engenheiros e técnicos eletricistas, as 
ferramentas básicas para sua atuação no auxílio à resolução dos problemas técnicos que os 
juízes vêm enfrentando no seu dia-a-dia, sendo obrigados a lançar mão, muitas vezes, de 
recursos e profissionais menos adequados. 
 

 

Informações adicionais 
 
O curso PERAST da Ecthos CD já conta com uma experiência de ensino de 7 anos nesta nobre 
atividade que é a perícia judicial, além de nossas aulas serem ministradas pelo Eng. Marcus 
Possi que com sua experiência de mais de 20 anos em perícias, irá apoiar a inserção do 
profissional neste ramo pouco explorado da engenharia. 
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Ao final do curso em sua parte prática com ênfase em engenharia elétrica o aluno terá a 
oportunidade de participar de uma perícia real e ser apresentado e integrado aos meios de 
nomeação à perita do juízo, prática única desenvolvida pela Ecthos CD em sua metodologia de 
treinamento, que conta com o apoio da ABED, CREA-RJ, SENGE e ABEE. 
 

Novas oportunidades para as diversas profissões: 

 
Etapa conceitual -  desenvolvimento e aprendizado dos conceitos e aplicações 

de processos jurídico e comportamento na atividade de perícia ou assistência 
técnica, com   desenvolvimento   de   trabalhos   e   modelos   discutidos   e   
interativos, na permanente construção do conhecimento. 

 

Etapa prática - desenvolvimento e aprendizado do participante   pela 

execução de atividades que levem ao entendi mento pleno, por simulação - não 
atuação real ou direta dos participantes em processos reais em andamento, da 
ação do profissional, dentro de pelo menos dois processos já corridos e concluídos 
na sua fase de perícia técnica. Essa atividade tem a proposta. 

 
1-  de conduzir o participante numa 
jornada temporária e justa mantendo o 
fluxo de processo jurídico sujeita a 
surpresas, na montagem de um laudo 
pericial, atuando como perito. 
2-  De conduzir o participante como 
assistente de uma das partes, na mesma 
dinâmica que lê 
A anterior, permitindo interagir dentro do 
processo apresentado, na condução da ação 
de entendimento do grupo técnico 
montado, sob o comando do perito. 

 

 
 
 

Ementa Detalhada do Curso: 
•   A ementa desse curso está na biblioteca nacional desde 2007 
•   Currículo do Instrutor <cv> 
Método de Ensino suportado pelo EAD e com o apoio da ABED – Associação Brasileira 
de Ensino á Distância. 
Material Didático Único para apoio ao Curso em Forma de Publicações:  
– Livro base  
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