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

0 
Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 

Orientada (OR):  

0 

Prática 

Específica 

(PE): 0 

Estágio de 

Formação 

Pedagógica 

(EFP): 

 
EMENTA (Unidade Didática) 

 
Ementa: O projeto visa o desenvolvimento de atividades ligadas à área imobiliária, com a aplicação dos 
conhecimentos adquiridos nas diversas disciplinas cursadas no decorrer dos semestres anteriores, 
podendo aproveitar, ainda, os conhecimentos que serão adquiridos no próprio semestre. Pode 
representar aprofundamento temático, de estímulo à produção científica, à consulta de bibliografia 
especializada e do aprimoramento da capacidade de interpretação e crítica das diversas ciências e de 
sua aplicação. Os trabalhos serão desenvolvidos sob a orientação dos professores das áreas de 
conhecimento afins com o objeto do trabalho e serão entregues, em versão final. 
Abordará, em especial, a prospecção de imóveis com possibilidade de ser submetido a Built to Suit, 
análise da respectiva documentação, análise de viabilidade da construção pretendida e área suficiente 
para vagas de estacionamento conforme legislação vigente. Levantamento de valores da construção. 
Será desenvolvida, também, uma parte teórica sobre Built to Suit, com as características e elementos do 
negócio jurídico. Será elaborado um contrato contemplando o imóvel estudado e a respectiva construção.    

 
PROGRAMA DA DISCIPLINA 

Aspectos técnicos: Levantamento de um imóvel (terreno ou edificação) que esteja anunciado para 
contratação em modalidade Built to Suit ou que esteja anunciado e possa servir a esse propósito. 
Deverá ser apresentada e consultada a guia amarela para estudo de viabilidade de implantação de um 
empreendimento cujo uso será determinado pelos professores da disciplina. Conforme as características 
do terreno, será estipulada a área da edificação a ser construída. Sugere-se que a documentação 
contenha no mínimo: endereço do imóvel, sua descrição, fotografias (inclusive aérea), mapa indicativo de 
localização, anúncios do imóvel. Deve-se demostrar por meio de croquis e textos a adequada inserção da 
edificação a ser construída conforme a Lei nº 9.800/2000 de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo no 
município de Curitiba e respectivos dados da guia amarela. Demonstrar, ainda, a viabilidade da 
construção frente à quantidade de vagas necessárias de estacionamento de veículos. Com base nas 
características de uso e área do imóvel a ser construído, apresentar um cronograma de obras a ser usado 
em contrato. Calcular o valor aproximado de construção com base no custo unitário básico de construção 
aplicável. 
Aspectos teóricos: Desenvolvimento da parte teórica do estudo, contemplando:  
- Significado do termo Built to Suit; 
- O que é o contrato Built to Suit; 
- De que formas pode se dar o Buit to Suit; 
- Previsão legal do Built to Suit; 
- Principais estipulações a serem contempladas no contrato; 
- Comentários sobre aspectos entendidos relevantes, tratando, no mínimo, de I) regramento aplicável à 
contratação; II) possibilidade ou não de renúncia do direito à ação revisional de aluguel; III) 
estabelecimento de penalidade pela devolução antecipada do imóvel; IV) garantia contratual. 
Aspectos contratuais: Formulação de Contrato Built to Suit utilizando os dados e parâmetros 
estudados anteriormente. 

 



 
CRONOGRAMA 

 

Unid Conteúdo 
CH 
total 

CH  síncrona 

1 
EXPLANAÇÃO TEÓRICA SOBRE BUILT TO 
SUIT.  

10h 2h - 04/05/21 – 21h-23h 

2 ASPECTOS TÉCNICOS  10h 2h - 11/05/21– 19h-21h 

3 ASPECTOS TÉCNICOS  10h 2h - 18/05/21– 19h-21h 

4 ASPECTOS TÉCNICOS  10h 2h - 25/05/21– 19h-21h 

5 ASPECTOS TÉCNICOS  10h 2h - 01/06/21– 19h-21h 

6 ASPECTOS TÉCNICOS  10h 2h - 08/06/21– 19h-21h 

7 ASPECTOS TEÓRICOS  10h 2h - 15/06/21– 19h-21h 

8 ASPECTOS TEÓRICOS  10h 2h - 22/06/21– 19h-21h 

9 ASPECTOS TEÓRICOS  10h 2h - 29/06/21– 19h-21h 

10 ASPECTOS TEÓRICOS  10h 2h - 06/07/21– 19h-21h 

11 ASPECTOS TEÓRICOS  10h 2h - 13/07/21– 19h-21h 

12 ASPECTOS CONTRATUAIS 10h 2h - 20/07/21– 19h-21h 

13 ASPECTOS CONTRATUAIS 10h 2h - 27/07/21– 19h-21h 

14 ASPECTOS CONTRATUAIS 10h 2h - 03/08/21– 19h-21h 

15 ASPECTOS CONTRATUAIS 10h 2h - 10/08/21– 19h-21h 

 Exame final  17/08/21– 19h 

- Totais 150 30 

    

 
Objetivo Geral 
 
Ao concluir a disciplina, o estudante deverá conhecer o que é Built to Suit e os aspectos básicos para sua 
implementação. 
  
Objetivos Específicos 
 
Compreender o que é Built to Suit, suas características e elementos. 
Identificar os principais aspectos a serem analisados no imóvel quando da realização do mesmo. 
Conhecer as principais estipulações dos contratos Built to Suit. 
 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
a) Organização semanal das atividades: As atividades desta disciplina iniciarão em 0 de maio de 2021 e 
serão realizadas ao longo de 15 semanas, finalizando em 10/08/2021, e uma reservada a eventual exame 
final. Serão 10h de atividades semanais, divididas em 2 horas de atividades síncronas e 8h de atividades 
assíncronas. Semanalmente é previsto um encontro síncrono, às terças-feiras, com duração de 2 horas, 
conforme descrito no item “b” abaixo. Havendo necessidade, poderão ser marcados outros encontros 
para esclarecimento de dúvidas e a resolução das atividades. O tempo de atividades assíncronas é 
destinado para os estudantes realizarem os levantamentos e atividades práticas, além de leitura e 
desenvolvimento do trabalho a ser ao final entregue. 
 
b) Atividades síncronas: Nas atividades síncronas ocorrerá a apresentação do conteúdo, discussão da 

matéria, orientação das diversas etapas dos trabalhos, e a ser realizada pelo aplicativo Teams, no horário 

previsto para a aula, conforme cronograma. Os materiais serão disponibilizados no Moodle. Também 

acontecerá a discussão das atividades e esclarecimento de dúvidas, acaso existentes. 

 

c) Atividades assíncronas: Serão desenvolvidas as atividades práticas e pesquisas. Os alunos terão 8h 

semanais para desenvolveram as atividades indicadas pelo professor. 

 

d) Sistema de comunicação: Será utilizado o Moodle como ambiente virtual de aprendizado, disponível no 
SEPT, tanto para disponibilização de material didático, atividades, quanto para postagem das atividades 
realizadas pelos estudantes. Poderão ser utilizados, a critério dos Professores e da turma, outros meios 
como e-mails, WhatsApp e outros. Para as atividades síncronas será utilizado o Teams. 
 



e) Controle de frequência: O controle de frequência será realizado pela realização de atividades 
assíncronas on-line e/ou postagem de exercícios domiciliares desenvolvidos pelos estudantes. O envio de 
atividades pode ser feito até o último dia estabelecido para entrega de cada atividade. 
 
f) Quantidade de estudantes em cada turma: Cada turma poderá ter, como limite máximo, 45 estudantes 
matriculados.  
 
g) Contatos: marcelosso@gmail.com  
 

AVALIAÇÃO  
a) A nota final do período especial será atribuída conforme desempenho do aluno/equipe nas atividades 
realizadas. Serão duas avaliações: a primeira com a entrega dos elementos técnicos e teóricos 
solicitados e a segunda com os elementos referidos, já corrigidos após análise dos Professores, 
acrescido dos elementos contratuais. A média será calculada da seguinte forma: 40% decorrente da 
primeira avaliação e 60% decorrente da segunda avaliação. 
 
b) Quem obtiver a média igual ou superior a 40, mas inferior a 70, poderá fazer um exame final na data 
indicada no cronograma. 
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Professor da Disciplina: Marcelo Ribeiro Losso/Letícia Domingos Vellozo 
 
Assinatura: __________________________________________ 
 
Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:______________________________________ 
 
Assinatura: __________________________________________ 
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