
 
 

 
 

 
Curitiba/PR 13 de outubro de 2020 
 

Referente: Justificativa da proposta da disciplina “Tramitação de        
Projetos de Parcelamento” no Período Especial      
de Ensino na UFPR 

 
Em decorrência da suspensão das atividades didáticas presenciais        
no âmbito da UFPR, como medida de combate à pandemia por           
SARS-COV-2, muitos alunos do curso de Tecnologia em Negócios         
Imobiliários necessitam de disciplinas obrigatórias. A oferta da        
referida disciplina dará aos alunos que desejarem a oportunidade         
de adiantar a integralização dos créditos curso. Isto minimiza as          
eventuais perdas com relação ao tempo de formação dos alunos. 
 

 
Leticia Domingos Vellozo 

Docente da Disciplina 
 
 
 

  



 
 

 
 

Ficha 2 (variável) 
 
(A modalidade das disciplinas ofertadas com base na Res. 65/20 – CEPE, em respeito ao ensino                
remoto emergencial (ERE). Sendo assim, para essas disciplinas, fica dispensado o preenchimento            
do campo “Modalidade” desta Ficha 2 (Plano de Ensino), que não contempla essa modalidade de               
ensino.)  
 

 
 

Disciplina: Tramitação de Projetos de Parcelamento Código: NI118 

Natureza:  
(X) Obrigatória  
(  ) Optativa 

(X) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular  

Pré-requisito:  Co-requisito:  
Modalidade: (  ) Presencial     ( X ) Totalmente EaD   (  )_________ 

*C.H.EaD = 30hs 
CH Total: 30 
CH semanal: 3h20 

Padrão (PD): 
30 Laboratório (LB): 00 Campo (CP): 

00 
Estágio (ES): 
00 

Orientada (OR):  
00 

Prática Específica 
(PE): 00  

Estágio de Formação 

Pedagógica (EFP): 
Extensão 
(EXT): 00 

Prática como 
Componente 
Curricular 
(PCC): 00 

     

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
1) Noções de topografia; planimetria; altimetria; 
2) Parcelamento do solo rural; 
3) Parcelamento do solo urbano; Desmembramentos; Loteamentos; Unificações; 
4) Parcelamento clandestino; Parcelamento irregular; 
5) Loteamentos fechados; Condomínios Horizontais; Condomínios Urbanísticos; 
6) Sistema viário; Hierarquia viária; Dimensionamento de vias; 
7) Modelos de retícula viária; Quadras e lotes; 
8) Análise de projeto de parcelamento: Localização e relação com o entorno; Infraestrutura;             
Aproveitamento do lote. 
 

 

PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 
 
Introdução à topografia e levantamento topográfico. Legislação de parcelamento do solo e condicionantes             
técnicas para realização dos procedimentos. Condicionantes técnicas para loteamentos e configuração de            
condomínios, assim como seus componentes e análise de para tomada de decisões. Estudo dos              
diferentes tipos de modelos de retícula viária e análise comparativa das consequências dos formas e               
dimensões das quadras com relação às formas e aproveitamento dos lotes. Estudos da dimensões              
mínimas das vias conforme as possibilidades de suas funções. Legislação de parcelamento do solo para               
enquadramento de loteamentos e condomínios urbanos.  
 

CRONOGRAMA 
Data Conteúdo Procedimento didático/Avaliação Carga horária 

 
 

19/01/21 

Introdução à disciplina   
(ementa e cronograma) e    
ao parcelamento urbano   
(Desmembramentos, 
Loteamentos e  
Unificações) 

Atividade síncrona: Aula expositiva via     
TEAMS (2h – 21hs às 23:00hs). 
1h20 de atividade assíncrona – leitura      
de material didático e resolução da      
pergunta semanal. 

03h20 



 
 

 
 

 
OBJETIVO GERAL 

Reconhecer e entender os procedimentos básicos de parcelamento do solo urbano e rural. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Reconhecer um relevo por meio de leitura de um levantamento topográfico; Compreender os             
procedimentos de desmembramentos, loteamentos e regularização fundiária; Reconhecer        
hierarquia viária a partir da tipologia de vias; Compreender as diferenças e similaridades legais              

 
26/01/21 

Loteamentos Fechados;  
Condomínios horizontais;  
Condomínios urbanísticos. 

Atividade síncrona: Aula expositiva via     
TEAMS (2h – 21hs às 23:00hs). 
1h20 de atividade assíncrona – leitura      
de material didático e resolução da      
pergunta semanal. 

03h20 

 
 

02/02/21 

Parcelamento clandestino  
e Parcelamento irregular 

Atividade síncrona: Aula expositiva via     
TEAMS (2h – 21hs às 23:00hs). 
1h20 de atividade assíncrona – leitura      
de material didático e resolução da      
pergunta semanal. 

03h20 

 
 

09/02/21 

Noções de topografia;   
Planimetria; Altimetria; 

Atividade síncrona: Aula expositiva via     
TEAMS (2h – 21hs às 23:00hs). 
1h20 de atividade assíncrona – leitura      
de material didático e resolução da      
pergunta semanal. 

03h20 

16/02/21  Recesso de Carnaval  
 
 

23/02/21 

Sistema viário; Hierarquia   
viária; Dimensionamento  
de vias; 

Atividade síncrona: Aula expositiva via     
TEAMS (2h – 21hs às 23:00hs). 
1h20 de atividade assíncrona – leitura      
de material didático e resolução da      
pergunta semanal. 

03h20 

 
 

02/03/21 

Conversa com Laura   
Esmanhoto Bertol do   
Núcleo de Habitação e    
Urbanismo do MP Paraná /     
Parcelamento Rural 

Atividade síncrona: Palestra com    
arquiteta do MP (2h – 21hs às       
23:00hs). 
1h20 de atividade assíncrona – leitura      
de material didático sobre    
Parcelamento Rural e resolução da     
pergunta semanal. 

03h20 

 
 

09/03/21 

Modelos de retícula viária;    
Quadras e lotes 

Atividade síncrona: Aula expositiva via     
TEAMS (2h – 21hs às 23:00hs). 
1h20 de atividade assíncrona – leitura      
de material didático e resolução da      
pergunta semanal. 

03h20 

 
 

16/03/21 

Análise de projetos de    
parcelamento: Localização  
e relação com o entorno;     
Infraestrutura; 
Aproveitamento do lote 

Atividade síncrona: Aula expositiva via     
TEAMS (2h – 21hs às 23:00hs). 
1h20 de atividade assíncrona – leitura      
de material didático e resolução da      
pergunta semanal. 

03h20 

 
 

23/03/21 

 
Avaliação Final 

Atividade Assíncrona: avaliação via    
MOODLE com prazo final de realização      
24/03/2021 às 23:59. 

03h20 

 
 

30/03/21 

 
Exame final 

Atividade Assíncrona: Avaliação escrita    
com questões disponibilizadas no    
MOODLE 21hs do dia 30/03/2021 e      
com prazo até 23h do dia 31/03/2021.  

 



 
 

 
 

 

entre diferentes tipos de condomínio e loteamentos restritos; Reconhecer ilegalidades nos           
processos de parcelamento e suas consequências.  

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
As atividades síncronas serão aulas expositivas ocorrerão às terças feiras, das 21hs às 23:00hs              
via plataforma TEAMS. Será feita a exposição dos conteúdos e os alunos poderão fazer              
perguntas e tirar dúvidas. As atividades assíncronas ocorrerão por meio da leitura de textos              
complementares e resolução de atividades semanais, disponibilizadas na plataforma MOODLE.          
As aulas expositivas serão no modo apresentação de slides. A bibliografia e os materiais              
didáticos serão disponibilizados via plataforma TEAMS e também no MOODLE. As aulas serão             
gravadas e disponibilizadas na plataforma TEAMS. A frequência será apurada mediante a            
entrega de cada atividade avaliativa. 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
As avaliações semanais serão escritas, cronometradas e com consulta. A cada semana letiva,             
conforme cronograma da disciplina, os alunos receberão uma questão para ser resolvida no             
Moodle. A soma das questões terá peso 4,0 (sendo seu peso individual 0,5). Ao final da                
disciplina será aplicada uma avaliação final incluindo todos os assuntos tratados com peso 6,0.              
Entregas atrasadas valerão apenas 50% da nota total da atividade e somente serão aceitas até               
48 horas após o prazo de entrega. 
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Professora da Disciplina: Leticia Domingos Vellozo  
E-mail: leticia.vellozo@ufpr.br 
Assinatura: 
 

  
 
 
Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   __________________________________________ 
 

Assinatura: __________________________________________ 


