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Referente: Justificativa  da  proposta  da  disciplina  “Projeto
Interdisciplinar III” 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 seu tempo de formação.

Arno Paulo Schmitz

Docente da Disciplina
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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: Projeto Interdisciplinar III Código: NI 135
Natureza: 
(X) Obrigatória 
(  ) Optativa

(X) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular

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

*C.H.EaD = 150hs (5hs síncronas e 145hs assíncronas)
CH Total: 150

CH semanal: 10,72

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) 

Desenvolvimento de atividades ordenadas e sequenciais,  envolvendo as áreas jurídica e de
gestão. Aspectos técnicos da área jurídica, com respeito a abertura de uma empresa do ramo
imobiliário  e  direcionamento  jurídico  sobre  problemas  enfrentados  na  gestão  imobiliária.
Questões  jurídicas  inerentes  ao  empreendedorismo  (marcas  e  patentes,  tributos,  etc.)  e
funcionamento de uma empresa do ramo imobiliário (imobiliária) quanto as suas obrigações.
Especialmente,  com  relação  as  atividades  de  serviços  (vendas,  aluguel)  e  negociações
conflituosas (imobiliária x demais stakeholders).

PROGRAMA (itens de cada unidade didática)

Entendimento  das  questões  práticas  da  abertura  de  empresas  do  ramo  imobiliário.  Os
problemas relacionados às empresas do setor imobiliário. A análise de cenários de mercado das
empresas do setor imobiliário.   

CRONOGRAMA

Datas das
Aulas

Conteúdo Procedimento didático/Avaliação Carga
horária

03/05/2021 Apresentação  da
disciplina,  plano  de
ensino  e  demais
assuntos relacionados à
disciplina

Atividade síncrona: Aula expositiva via
TEAMS (2hs – 21hs às 23:00hs).

2hs

10/05/2021 A  abertura  de  uma
empresa  do  ramo
imobiliário.  Passos  para
abertura  da  empresa
imobiliária

Atividade  assíncrona  –  leitura  de
material  didático  e  resolução  de
questões  e  exercícios  (avaliação
parcial  individual  a  ser  postada  no
moodle  até  as  23:59hs  do  dia
17/05/2021)

13hs

17/05/2021 A atuação da imobiliária. Atividade  assíncrona  –  leitura  de
material  didático  e  resolução  de

12hs
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questões  e  exercícios  –  leitura  de
material  didático  e  resolução  de
questões  e  exercícios  (avaliação
parcial  individual  a  ser  postada  no
moodle  até  as  23:59hs  do  dia
24/05/2021)

24/05/2021 O plano de negócios Atividade  assíncrona  –  leitura  de
material  didático  e  resolução  de
questões  e  exercícios  (avaliação
parcial  individual  a  ser  postada  no
moodle  até  as  23:59hs  do  dia
31/05/2021)

12hs

31/05/2021 O plano de negócios Atividade  assíncrona  –  leitura  de
material  didático  e  resolução  de
questões  e  exercícios  –  leitura  de
material  didático  e  resolução  de
questões  e  exercícios  (avaliação
parcial  individual  a  ser  postada  no
moodle  até  as  23:59hs  do  dia
07/06/2021)

12hs

07/06/2021 Cenários de negócios Atividade  assíncrona  –  leitura  de
material  didático  e  resolução  de
questões  e  exercícios  (avaliação
parcial individual a ser postada no AVA
até as 23:59hs do dia 14/06/2021)

12hs

14/06/2021 Cenários de negócios Atividade  assíncrona  –  leitura  de
material  didático  e  resolução  de
questões  e  exercícios  –  leitura  de
material  didático  e  resolução  de
questões  e  exercícios  (avaliação
parcial individual a ser postada no AVA
até as 23:59hs do dia 21/06/2021)

12hs

21/06/2021 Cenários de negócios Atividade  assíncrona  –  leitura  de
material  didático  e  resolução  de
questões  e  exercícios  (avaliação
parcial individual a ser postada no AVA
até as 23:59hs do dia 28/06/2021)

12hs

28/06/2021 Cenários de negócios Atividade  assíncrona  –  leitura  de
material  didático  e  resolução  de
questões  e  exercícios  –  leitura  de
material  didático  e  resolução  de
questões  e  exercícios  (avaliação
parcial individual a ser postada no AVA
até as 23:59hs do dia 05/07/2021)

12hs

05/07/2021 Cenários de negócios Atividade  assíncrona  –  leitura  de
material  didático  e  resolução  de
questões  e  exercícios  (avaliação
parcial individual a ser postada no AVA
até as 23:59hs do dia 12/07/2021)

12hs

12/07/2021 Cenários de negócios Atividade  assíncrona  –  leitura  de
material  didático  e  resolução  de
questões  e  exercícios  –  leitura  de
material  didático  e  resolução  de

12hs
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questões  e  exercícios  (avaliação
parcial individual a ser postada no AVA
até as 23:59hs do dia 19/07/2021)

19/07/2021 Cenários de negócios Atividade  assíncrona  –  leitura  de
material  didático  e  resolução  de
questões  e  exercícios  (avaliação
parcial individual a ser postada no AVA
até as 23:59hs do dia 26/07/2021)

12hs

26/07/2021 Cenários de negócios Atividade  assíncrona  –  leitura  de
material  didático  e  resolução  de
questões  e  exercícios  (avaliação
parcial individual a ser postada no AVA
até as 23:59hs do dia 02/08/2021)

12hs

02/08/2021 Finalização da disciplina
e  entrega  de  notas  e
faltas

Atividade síncrona: Aula expositiva via
TEAMS (3hs – 20hs às 23:00hs).

3

09/08/2021 Exame Final Atividade assíncrona que se inicia  as
19hs  do  dia  09/08/2021  a  partir  de
questões  distribuídas  na  plataforma
TEAMS a qual o aluno deverá postar
(fazer  upload  de  documento  com  as
respostas)  na  plataforma  moodle  no
dia 11/08/2021 até as 23:59hs 

OBJETIVO GERAL

Entender questões inerentes a abertura de uma empresa do setor imobiliário.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Aprender  os  requisitos  necessários  para  implantação  de uma empresa do setor  imobiliário.
Entender cenários e oportunidades para uma empresa do setor imobiliário.

.
PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

As atividades síncronas se dão na primeira e última aulas da disciplina via plataforma TEAMS
onde o professor fará a exposição dos conteúdos e os alunos poderão fazer perguntas e tirar
dúvidas. Os alunos poderão tirar dúvidas via plataforma TEAMS a qualquer tempo conforme
cronograma da disciplina.  As atividades  assíncronas serão conduzidas por  leitura de textos
didáticos e resolução de questões/exercícios. As aulas expositivas serão no modo apresentação
de slides. A bibliografia e os materiais didáticos serão disponibilizados via plataforma TEAMS.
As aulas serão gravadas e disponibilizadas na plataforma TEAMS. A frequência será apurada
mediante a entrega de cada atividade avaliativa. A turma terá no máximo 45 alunos.

FORMAS DE AVALIAÇÃO

As avaliações serão escritas e com consulta. A cada semana letiva, conforme cronograma da
disciplina,  os  alunos  receberão  uma  lista  de  questões/exercícios  para  serem  resolvidas  e
entregues no moodle conforme data e horário constante no cronograma da disciplina. Entregas
atrasadas valerão apenas 50% da nota total da atividade e somente serão aceitas até 48 horas
após o prazo de entrega da atividade.

Bibliografia Básica:

BERNARDI, L. A.  Manual de empreendedorismo e gestão: fundamentos, estratégias e dinâmicas. 2.
ed.

São Paulo : Atlas, 2012.

DORNELAS, J. C. A. Empreendedorismo: transformando ideias em negócios. 3. ed. Rio de Janeiro :
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Elsevier, 2008.

_____.  Empreendedorismo  corporativo:  como  ser  empreendedor,  inovar  e  se  diferenciar  na  sua
empresa. 2. ed. Rio de Janeiro : Elsevier, 2009.

Bibliografia Complementar:

CHIAVENATO, I. Empreendedorismo: dando asas ao espírito empreendedor. 2. ed. São Paulo : Saraiva,

2008.

DOLABELA, F. O segredo de Luisa. São Paulo : Cultura Editores Associados. 1999.

SERTEK, P. Empreendedorismo. 4. ed. Curitiba : IBPEX, 2007.

Professor da Disciplina: Arno Paulo Schmitz, e-mail = arno@ufpr.br

Assinatura: 
Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   __________________________________________

Assinatura: __________________________________________

mailto:arno@ufpr.br
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