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PLANO DE ENSINO 

 
(Oferta de disciplinas com base na Res. 22/21 e 23/21 – CEPE) 

 
 

 

Disciplina: AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS II Código: NI 117 

Natureza:  
( X ) Obrigatória  
(  ) Optativa 

( X ) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular  

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

)*C.H.EaD 

CH Total: 30 

CH semanal: 
Padrão (PD):60 Laboratório (LB): 00 

Campo (CP): 
00 

Estágio (ES): 
00 

Orientada (OR):  
105 

Prática Específica 
(PE): 00 

 

Estágio de Formação 

Pedagógica (EFP): 
Extensão 
(EXT): 00 

Prática como 
Componente 
Curricular 
(PCC): 00 

     

 

Indicar a carga horária semestral (em PD-LB-CP-ES-OR-PE-EFP-EXT-PCC) 
*Indicar a carga horária que será à distância. 

 

 

EMENTA (Unidade Didática)  
 

1. Metodologias de avaliação de imóveis: tipos, formas de cálculo, aplicações 

e bases de dados. 
2. Método da quantificação do custo: avaliação pelo CUB; 
3. Depreciação imobiliária 
4. Método da quantificação do custo: avaliação pelo orçamento detalhado; 
5. Método da capitalização da renda. 
6. Método do máximo aproveitamento eficiente (residual ou involutivo) 
7. Método evolutivo 
8. Método comparativo de dados de mercado 
9. Arbitramento de alugueis) 
10. Noções de avaliação de imóveis rurais 
11. Trabalhos dirigidos (Elaboração de PTAMs) 

 
 

OBJETIVO GERAL 

Capacitar o discente a utilizar os mais relevantes métodos de avaliação de 

imóveis preconizados pelas NBR 14653. 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Auxiliar o discente na diferenciação das diversas metodologias de avaliação de 

imóveis e suas aplicações. 

 
PROGRAMA 

- Metodologias de avaliação de imóveis: histórico da avaliação de imóveis, norma NBR 14.653, 
introdução às metodologias de avaliação de imóveis 
- Planejamento de coleta de dados: conceito e aplicação de vistoria 
- Método da quantificação do custo: NBR 12. 721 (projetos-padrões/estimativa de custos, origem 
e aplicação do Custo Unitário Básico (CUB) / avaliação pelo orçamento detalhado; 
- Depreciação imobiliária: origem e aplicação / métodos de abordagem da depreciação 
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- Método da capitalização da renda: premissas / etapas / valor pelo preço do aluguel / valor pelo 
resultado líquido do empreendimento 
- Método do máximo aproveitamento eficiente (residual ou involutivo): premissas / etapas 
(aproveitamento do terreno/implantação, receitas/despesas) 
- Método evolutivo: premissas / etapas 
- Método comparativo de dados de mercado: premissas / etapas e procedimentos / coleta de dados 
/ vistoria / fatores de homogeneização / grau de fundamentação e precisão / estatística descritiva 
- Arbitramento de alugueis: noções da aplicação da metodologia do tratamento por fatores e 
estatística inferencial 
- Noções de avaliação de imóveis rurais 
- Elaboração de PTAMs): roteiro para elaboração 

 
CRONOGRAMA 

 
 
 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 

A disciplina será desenvolvida por meio de atividades síncronas e assíncronas. 
Para as atividades síncronas será utilizada a plataforma Teams e para as atividades assíncronas o 
ambiente Moodle. 
As atividades síncronas serão realizadas às QUINTAS-FEIRAS, das 21h às 22h30, conforme 
cronograma. 

MAIO JUNHO JULHO AGOSTO

Histórico da avaliação de imóveis, norma NBR 14.653
06/mai

introdução às metodologias de avaliação de 

imóveis
13/mai

Planejamento de coleta de dados
20/mai

Método da quantificação do custo

Depreciação imobiliária

A carga horária indicada é relativa à

Assíncrona resolução da lista de exercícios em casa

via Moodle A data indicada é referente ao

dia de entrega da lista de exercícios

Método da capitalização da renda
27/mai 10/jun

Método involutivo
17/jun

Método evolutivo

A carga horária indicada é relativa à

Assíncrona resolução da lista de exercícios em casa

via Moodle A data indicada é referente ao

dia de entrega da lista de exercícios

Método comparativo de dados de mercado
24/jun 01/jul

08/jul

15/jul

A carga horária indicada é relativa à

Assíncrona resolução da lista de exercícios em casa

via Moodle A data indicada é referente ao

dia de entrega da lista de exercícios

Noções de avaliação de imóveis rurais 22/jul

Elaboração de PTAMs

Assíncrona

via Moodle

EXAME FINAL

Lista de Exercícios 3 5,5

1,5

01/ago

Lista de Exercícios 2 4,5 01/jul

Lista de Exercícios 1 3,5 02/jun

4,5 Síncrona

12/ago

6 Síncrona

4,5 Síncrona

OBSERVAÇÕESCH AULA
MÊS/DATA/HORÁRIO

CONTEÚDO
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As atividades assíncronas serão desenvolvidas por meio da resolução de exercícios propostos em 
Listas de Exercícios, com base nos conteúdos apresentados nas datas de atividades síncronas. 
As aulas serão gravadas e disponibilizadas na plataforma TEAMS. A frequência será apurada 
mediante a entrega de cada atividade avaliativa que consistirá na entrega das Listas de Exercícios. 
A turma terá no máximo 30 alunos. 
 
 

AVALIAÇÃO 
A avaliação será composta pela resolução de 04 (três) Listas de Exercícios, com base nos 
conteúdos apresentados nas datas de atividades síncronas. 
Cada Lista de Exercício poderá apresentar nota entre 0 e 100. 
A média final da disciplina será obtida pela média aritmética das notas das listas de exercícios. 
 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 
 
Bibliografia Básica 

FIKER, J. Manual de Avaliações e Perícias em Imóveis Urbanos. 3. ed. São 

Paulo: Pini, 2008. 
 
KUHN, E. A.; PEREIRA, L. P.; NERBAS, P. de F. Avaliação de imóveis e 

perícias. Curitiba: IESDE, 2009. 
 

DINIZ, J. M. Avaliação de imóveis: metodologias e aplicações. Monografia 

de Graduação em Tecnologia em Negócios Imobiliários. Curitiba: UFPR, 2011. 
(ON LINE) 
 
Bibliografia Complementar 

ABUNAHMAN, S. A. Curso básico de engenharia legal e de avaliações. 2 ed. 
São Paulo: Pini, 2000. 
 
ALMEIDA, B. C. de A. Distribuição e comportamento de preços de imóveis 

no espaço da cidade de Curitiba [recurso eletrônico]. Monografia de 

Graduação em Tecnologia em Negócios Imobiliários. Curitiba, 2015. (ON LINE) 
 
PROFESSOR RESPONSÁVEL DA DISCIPLINA: 
EVANDRO LUIZ BRANDÃO 


