
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

SETOR DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM NEGÓCIOS 

IMOBILIÁRIOS  

 

Ficha 1 (permanente) 
 
 

Disciplina: MATEMÁTICA FINANCEIRA  Código: NI 101 

 ( X ) Obrigatória      (     ) Optativa ( X ) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

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

CH Total: 60 

CH semanal: 04 
Padrão (PD): 60 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0  Orientada (OR): 0  Prática Específica (PE): 0  

 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
1 - Conceitos gerais e juros simples; 
2 - Juros compostos; 
3 - Desconto; 
4 - Inflação: taxa real, nominal, efetiva, indicadores de inflação (IGP-M, INPC, TR, etc.); 
5 - Taxas equivalentes, taxas proporcionais e custo efetivo total; 
6 - Fluxos de caixa; 
7 - Análise de investimento: TIR, VPL, capitalização; 
8 - Coeficientes de financiamento; 
9 - Sistemas de amortização: SAC, SACRE, Misto, PRICE (juros pré-fixados e pós-fixados); Aplicações ao 
mercado de financiamento imobiliário; 
10 - Linhas de financiamento imobiliário e outras formas de acesso ao imóvel; Documentação. 
 
 
Coordenadora de Curso: Prof.ª Dr.ª Beatriz Accioly Alves Marchiori  
 
 
Assinatura: _______________________________________________________________________ 
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SETOR DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM NEGÓCIOS 

IMOBILIÁRIOS  

 
 
Bibliografia Básica: 
ASSAF Neto, A. Matemática financeira e suas aplicações . 10. ed. São Paulo : Atlas, 2008. 
HAZZAN, S.; POMPEO, J. N. Matemática financeira . 6. ed.  São Paulo : Saraiva, 2007. 
SPINELLI, W. Matemática comercial e financeira . 3. ed. São Paulo : Ática. 1998 
 
Bibliografia Complementar: 
LAPPONI, J. C. Modelagem financeira com Excel e VBA . Rio de Janeiro : Campus, 2008. 
VIEIRA Sobrinho, J. D. Matemática financeira . 7. ed. São Paulo : Atlas, 2000. 
PUCCINI, A. L. Matemática financeira :objetiva e aplicada. 8. ed., rev. e atual. São Paulo : Saraiva, 2009. 
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CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM NEGÓCIOS 

IMOBILIÁRIOS  

 

 

Ficha 1 (permanente) 
 

 

Disciplina: DESENHO TÉCNICO Código: NI 102 

( X ) Obrigatória     (    ) Optativa ( X ) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

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

CH Total: 60 

CH semanal: 4 
Padrão (PD): 0 Laboratório (LB): 60 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE): 0 

 

 
EMENTA (Unidade Didática) 

 
1 - Introdução ao desenho técnico: Conceituação de desenho técnico; Utilização dos materiais e 
instrumentos; Construções geométricas fundamentais;  
2 - Normatização de desenho técnico: Normas técnicas de desenho; Escalas; Cotas; 
3 - Noções de geometria descritiva: Perspectiva isométrica; Projeções ortogonais; Vistas e cortes; 
4 - Desenho de projetos de arquitetura: Elementos do projeto arquitetônico; Esquadrias; Escadas; 
Rampas; 
5 - Planta baixa; Cortes; Elevações; Planta de cobertura; Implantação; Planta de situação. 

 
Coordenadora de Curso: Prof.ª Dr.ª Beatriz Accioly Alves Marchiori  
 
 
Assinatura: _______________________________________________________________________ 
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IMOBILIÁRIOS  

 

 

 
Bibliografia Básica: 
AZEREDO, H. A. O edifício até sua cobertura . 2. ed. rev. São Paulo : Edgar Blucher, 1997. 
MONTENEGRO, G. A. Desenho Arquitetônico . 4 ed. São Paulo : Edgar Blucher, 2001. 
_____.  Geometria descritiva . São Paulo : Edgar Blucher, 2004. 
 
Bibliografia Complementar: 
CUNHA, L. V. da. Desenho técnico . 15. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2010. 
FERREIRA, P. Desenho de arquitetura . Ao Livro Técnico, 2008. 
OBERG, L. Desenho arquitetônico . 22. ed. Ao Livro Técnico, 1979. 
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Ficha 1 (permanente) 
 
 

Disciplina: FUNDAMENTOS DE GESTÃO  Código: NI 103 

 ( X ) Obrigatória        (     ) Optativa ( X ) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

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

CH Total: 30 

CH semanal: 02 
Padrão (PD): 30 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE): 0 

 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
1 - Definições: As organizações e seus níveis; O processo de gerenciamento; As habilidades; 
2 - Desafios: Competitividade global; Avanços em tecnologia; 
3 - Planejamento e estabelecimento de metas: Planejamento formal; Produtividade; Estabelecimento de 
metas; 
4 -  Aspecto Organizacional: Da departamentalização à estrutura; Funcionários; Delegação; 
5 - Controle: Processo de controle; Tipos de controles; O foco do controle; 
6 - Análise de problemas e tomada de decisão: O processo de tomada de decisões; Ferramentas de 
decisão; Estilos de tomada de decisões; Problemas x decisões; Tomada de decisão em grupo; Ética na 
tomada de decisão; 
7 - Ferramentas de gestão sob a ótica das empresas do mercado imobiliário. 
 
 
Coordenadora de Curso: Prof.ª Dr.ª Beatriz Accioly Alves Marchiori  
 
 
Assinatura: _______________________________________________________________________ 
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Bibliografia Básica: 
CHIAVENATO, I. Introdução à teoria geral da administração . 8. ed. Rio de Janeiro : Elsevier : Campus, 
2011.  
CHIAVENATO, I. Administração para não administradores : a gestão de negócios ao alcance de todos. 2. 
ed. São Paulo : Manole, 2011.  
MAXIMIANO, A. C. A. Introdução à administração . 5. ed. São Paulo : Atlas, 2000.  
UHLMANN, G. W. Administração : das teorias administrativas a administração aplicada e contemporânea. 
São Paulo : FTD, 1997.  
 
Bibliografia Complementar: 
FERREIRA, A. A.; REIS A. C. F.; PEREIRA, M. I.  Gestão empresarial : de Taylor aos nossos dias: 
evolução e tendências da moderna administração de empresas. São Paulo : Pioneira Thomson Learning, 
1997.  
GRACEFFI, V. As melhores práticas de gestão de empresas : esforço e capacidade necessitam de 
direção!. São Paulo : GD Pub., 1998.  
GUIMARÃES, S. Administração & controle : princípios de organização e administração empresarial. 3. ed. 
São Paulo : Atica, 1992.  
ROBBINS, S. P.; DECENZO, D. A.; WOLTER, R. Fundamentos de gestão . São Paulo: Saraiva. 2013. 
TACHIZAWA, T.; CRUZ JUNIOR, J. B. da; ROCHA, J. A. de O. Gestão de negócios : visões e dimensões 
empresariais da organização. São Paulo : Atlas, 2001. 
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Ficha 1 (permanente) 
 
 

 

Disciplina: NORMATIZAÇÃO E ÉTICA PROFISSIONAL  Código: NI 104 

 ( X ) Obrigatória      (     ) Optativa (  X ) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

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

CH Total: 30 

CH semanal:  02 
Padrão (PD): 30 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE): 0 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
1 - Corretor de imóveis; 
2 - O papel do corretor de imóveis; 
3 - Regulamentação da profissão no Brasil; 
4 - Exercício público da profissão; 
5 - Exercício ilegal da profissão; 
6 - Ética profissional; 
7 - Corretagem no Código Civil Brasileiro; 
8 - A remuneração do corretor de imóveis; 
9 - Contrato de prestação de serviços; 
10 - Entidades do mercado imobiliário e suas funções. 
 
 
Coordenadora de Curso: Prof.ª Dr.ª Beatriz Accioly Alves Marchiori  
 
 
Assinatura: _______________________________________________________________________ 
 

 
  



 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

SETOR DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM NEGÓCIOS 

IMOBILIÁRIOS  

 
 
Bibliografia Básica: 
AGHIARIAN, H. Curso de Direito Imobiliário . 8. ed. Rio de Janeiro : Lúmen Juris, 2009. 
COLTRO, A. C. M. Contrato de corretagem imobiliária . 2. ed. São Paulo : Atlas, 2007. 
SÁ, A. L. de. Ética Profissional . 9. ed. São Paulo : Atlas, 2009. 
 
Bibliografia Complementar: 
AVVAD, Pedro Elias. Direito Imobiliário : Teoria Geral e Negócios Imobiliários. Rio de Janeiro : Renovar, 
2009. 
BRASIL. Decreto 81.871/78 . Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D81871.htm >. 
_____. Lei Federal 6.530/78 . Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6530.htm >. 
_____. Lei Federal 10.406/02 - Código Civil Brasileiro. Disponível 
em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm>. 
DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro : Responsabilidade Civil. v. 7. 23. ed. São 
Paulo : Saraiva, 2009. 
VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil : Responsabilidade Civil. v. 4. 9. ed. São Paulo : Ed. Atlas, 
2009. 
_____. Direito Civil : Teoria Geral das Obrigações e Teoria Geral dos Contratos. v. 2. 9. ed. São Paulo 
: Atlas, 2009. 
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Ficha 1 (permanente) 
 
 

Disciplina: INTRODUÇÃO AO DIREITO  Código: NI 105 

 ( X ) Obrigatória      (     ) Optativa ( X ) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

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

CH Total: 60 

CH semanal: 04 
Padrão (PD): 60 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0  Orientada (OR): 0  Prática Específica (PE): 0  

 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
1 - Noção geral de Direito; 
2 - Direitos Fundamentais; 
3 - Direito Civil; 
4 - Relação jurídica; 
5 - Fatos jurídicos; 
6 - Negócio jurídico; 
7 - Sujeitos do negócio jurídico; 
8 - Objeto do negócio jurídico; 
9 - Forma do negócio jurídico; 
10 - Elementos do negócio jurídico; 
11 - Prescrição. 
 
 
Coordenadora de Curso: Prof.ª Dr.ª Beatriz Accioly Alves Marchiori  
 
 
Assinatura: _______________________________________________________________________ 
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Bibliografia Básica: 
DINIZ, M. H. Compêndio de introdução à ciência do direito : introdução à teoria geral do direito, à filosofia 
do direito, à sociologia jurídica e à lógica jurídica, norma jurídica e aplicação do direito. 23. ed. rev. e atual. 
São Paulo : Saraiva, 2012. 
_____. Curso de direito civil brasileiro I : teoria geral do direito civil. v. 1. 29. ed. São Paulo : Saraiva, 
2012.  
MORAES, A. de. Direito Constitucional . 28 ed. rev. e atual. até a EC n. 68/11 e a súmula vinculante 31. 
São Paulo : Atlas, 2012. 
 
Bibliografia Complementar: 
BRASIL. Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 . Código Civil Brasileiro. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm. Acesso em 25/03/2016. 
GONÇALVES, C. R. Direito Civil : Parte geral. 16. ed. São Paulo : Saraiva, 2008. 
VENOSA, S. de S. Direito Civil : Parte geral. 12. ed. São Paulo : Atlas, 2012. 

 
 



 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
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Ficha 1 (permanente) 
 

 

Disciplina: PRÁTICA DE TEXTOS CORPORATIVOS  Código: NI 106 

 ( X ) Obrigatória       (     ) Optativa ( X ) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

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

CH Total: 30 

CH semanal:  02 
Padrão (PD): 30 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE): 0 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
1 - Linguagem oral e escrita; Linguagem corporativa; 
2 - Comunicação interna; Comunicação externa; 
3 - Gêneros textuais; Gêneros protocolares; Gêneros persuasivos; 
4 - Relatórios; Documentos empresariais; Correspondência oficial; Documentos administrativos; 
5 - Linguagem jurídica; 
6 - Interpretação de textos corporativos e jurídicos. 
 
 
Coordenadora de Curso: Prof.ª Dr.ª Beatriz Accioly Alves Marchiori  
 
 
Assinatura: _______________________________________________________________________ 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
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IMOBILIÁRIOS  

 
 
Bibliografia Básica: 
BELTRÃO, O.; BELTRÃO, M. Correspondência : linguagem & comunicação. São Paulo : Atlas, 2002.   
GOLD, Miriam. Redação empresarial . São Paulo : Prentice Hall, 2005. 
PEIXOTO; Francisco Balthar. Redação na vida profissional . São Paulo : Martin Fontes, 2001. 
 
Bibliografia Complementar: 
BRASIL. Manual de redação da Presidência da República . Brasília : Presidência da República, 2002.  
BUSUTH, M. F. Redação técnica empresarial . Rio de Janeiro : Qualitymark, 2004. 
GRION, L. Manual de redação para executivos . São Paulo : Madras, 2002. 
SILVA, F. da. Como redigir petições, procurações, contratos, dist ratos, requerimentos, atestados . 
São Paulo : Nobel, 2004. 
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SETOR DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM NEGÓCIOS 

IMOBILIÁRIOS  

 

Ficha 1 (permanente) 
 
 

Disciplina: METODOLOGIA CIENTÍFICA E TÉCNICAS DE PESQUISA  Código: NI 107 

 ( X ) Obrigatória (     ) Optativa ( X ) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

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

CH Total: 30 

CH semanal: 02 
Padrão (PD): 30 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE):0 

 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
1 - Origens do conhecimento cientifico; Conceitos clássicos da ciência; 
2 - Identidade e natureza da investigação cientifica; Observação assistemática, sistemática, documental; 
Coerência, persistência, curiosidade, inquietação e criatividade na relação entre problema e objetivos da 
pesquisa; 
3 - Os instrumentos de investigação (analise conceitual, referencias bibliografias e analise empírica); 
4 - Tipos de pesquisa (teórica, empírica ou aplicada, qualitativa ou quantitativa) e suas especificidades 
metodológicas; 
5 - Tema (definição do assunto ou ramo do conhecimento); O exame das fontes de informações 
(bibliografia e dados); O tipo de trabalho a desenvolver (monografia “de compilação”; monografia “de 
pesquisa de campo ou empírica”; artigo científico; projeto científico; demais tipos de trabalhos científicos);  
6 - A elaboração do plano ou projeto de pesquisa (a importância do plano/projeto de pesquisa; o 
cronograma de atividades); 
7 - A redação do trabalho científico (estrutura lógica do trabalho científico: a introdução; o desenvolvimento; 
a conclusão); Penalidades inerentes ao “plágio”; 
8 - Normatização e formatação do trabalho cientifico o estilo; A capitulação; As citações; As notas de 
rodapé; Sistemas de notação; Quadros, ilustrações, tabelas e gráficos; Referências. 
 
 
Coordenadora de Curso: Prof.ª Dr.ª Beatriz Accioly Alves Marchiori  
 
 
Assinatura: _______________________________________________________________________ 
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Bibliografia Básica: 
CASTRO, C. de M. Como redigir e apresentar um trabalho cientifico . São Paulo : Pearson Prentice Hall, 
2011. 
RUDIO, F. Introdução ao projeto de pesquisa cientifica . Petrópolis : Vozes, 2014.   
SANTOS, .B. S. Um discurso sobre as ciências . 12. ed. Porto : 2001. 
UFPR. Orientação para normalização de trabalhos acadêmico s. Disponível em 
<http://www.portal.ufpr.br/tutoriais_normaliza/modelo_TCC_normalizado_fev_2013.pdf>. 
 
Bibliografia Complementar:  
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Plágio acadêmico : conhecer para combater. Serviço de edição e informação 
técnico-cientifica/CEDC. 2012. Disponível em 
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/inca/plagio_academico.pdf>. 
CHAUI, M. Convite à filosofia . 12. ed. São Paulo : Atlas, 2000. 
CHALMERS, A. F. O que é ciência afinal ? São Paulo: Brasiliense, 1995. 
CHÂTELET, F. Uma história da razão  - entrevista com Émile Noël. Rio de Janeiro : Zahar, 1994. 
DEMO, P. Metodologia do conhecimento científico . São Paulo : Atlas, 2000.  
FACHIN, O. Fundamentos de metodologia . 3. ed., São Paulo : Saraiva, 2002. 
FOUREZ, G. A construção da ciências : introdução a filosofia e a ética das ciências. São Paulo : UNESP, 
1995.    
GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa . São Paulo : Atlas, 1988. 
_____. Métodos e técnicas de pesquisa social . 6. ed. São Paulo : Atlas, 2008.  
ISKANDAR, J. I. Normas da ABNT comentadas para trabalhos científico s. 5. ed. Curitiba : Juruá, 2012. 
KÖCHE, J. C. Fundamentos de metodologia científica . 22. ed. Petrópolis : Vozes, 2004. 
MARCONI, M. de A., LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica . 7. ed. São Paulo : Atlas, 
2010 
RUIZ, J. A. Metodologia científica . 4. ed., São Paulo : Atlas, 1985. 
SANTOS, R. S. dos. Metodologia científica: a construção do conheciment o. 3.ed. Rio de Janeiro : 
DP&A,2000.  
SCHWARTZ, J. O momento Criativo : Mito e Alienação na Ciência Moderna. São Paulo : Nova Cultural, 
1992. 
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Ficha 1 (permanente) 
 
 

Disciplina: ESTATÍSTICA DESCRITIVA E INFERENCIAL  Código: NI 108 

 ( X ) Obrigatória      (     ) Optativa ( X ) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

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

CH Total: 60 

CH semanal: 04 
Padrão (PD): 60 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0  Orientada (OR): 0  Prática Específica (PE): 0  

 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
1 - Fundamentos da estatística; 
2 - Representação em gráficos em tabelas, distribuição de frequência; 
3 - Medidas de posição, medidas de dispersão; 
4 - Técnicas de amostragem; 
5 - Estimativa e Inferência estatística por Mínimos Quadrados Ordinários (MQO); 
6 - Problemas relacionados ao MQO (multicolinearidade, heterocedasticidade, autocorrelação serial e 
espacial); 
7 - Aplicações no mercado imobiliário.  
 
 
Coordenadora de Curso: Prof.ª Dr.ª Beatriz Accioly Alves Marchiori  
 
 
Assinatura: _______________________________________________________________________ 
 

 



 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

SETOR DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM NEGÓCIOS 

IMOBILIÁRIOS  

 
 
Bibliografia Básica: 
GUJARATI, D. Econometria Básica . 4. ed. São Paulo : Makron Books/Campus, 2006. 
KAZMIER, L. Estatística aplicada a economia e administração . 4. ed. São Paulo : Makron Books, 2007. 
DOWNING, D.; CLARK, J. Estatística aplicada . 3. ed. São Paulo : Saraiva, 2011.  
 
Bibliografia Complementar: 
ANDERSON, D.R.; WILLIANS, T. A; SWEENEY, T. J. Estatística Aplicada à Administração e Economia.  
São Paulo: Thomson Pioneira. 2. ed. 2007. 
MORETTIN, P. A.; BUSSAB, W. de O. Estatística Básica  . 6. ed. Saraiva, 2009. 
SPIEGEL, M. R.; Estatística . 2. ed. São Paulo : McGraw-Hill do Brasil, 1985. 
STEVENSON, W. J. Estatística aplicada à administração . São Paulo: Harbra, 2001. 

 



 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

SETOR DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM NEGÓCIOS 

IMOBILIÁRIOS  

 

Ficha 1 (permanente) 
 
 

 

Disciplina: AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS I  Código: NI 109 

 ( X ) Obrigatória       (     ) Optativa ( X ) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

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

CH Total: 30 

CH semanal:  02 
Padrão (PD): 30 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE): 0 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
1 - Avaliação Imobiliária;  
2 - Normatização na Avaliação de Bens Imóveis; 
3 - O Corretor de Imóveis e a Avaliação Imobiliária;  
4 - Honorários do Corretor de Imóveis para Avaliações de Imóveis;  
5 - Ética e Responsabilidade do Corretor de Imóveis Avaliador; 
6 - A Normatização do COFECI e o Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica (PTAM);  
7 - Procedimentos na Avaliação de Imóveis. 
 

 
Coordenadora de Curso: Prof.ª Dr.ª Beatriz Accioly Alves Marchiori  
 
 
Assinatura: _______________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
  



 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

SETOR DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM NEGÓCIOS 

IMOBILIÁRIOS  

 
 
Bibliografia Básica: 
ARANTES, C. A.; SALDANHA, M. S. Avaliação de Imóveis Rurais . Franca : Leud. 2009. 
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 : Ed. IESDE, 
2009. 
 
Bibliografia Complementar: 
AMATO, M.; ALONSO, N. R. P. Imóveis Urbanos - Avaliação de Terrenos - Método In volutivo Vertical . 
São Paulo : Pini. 2009. 
DESLANDES, C. A. Avaliação de Imóveis Rurais . Viçosa : Aprenda Fácil, 2002. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

SETOR DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM NEGÓCIOS 

IMOBILIÁRIOS  

 

Ficha 1 (permanente) 
 

 

Disciplina: TRAMITAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA  Código: NI 110 

 ( X ) Obrigatória       (     ) Optativa ( X ) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

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

CH Total: 30 

CH semanal:  02 
Padrão (PD): 30 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE): 0 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
1 - Breve história da Arquitetura; Linguagens e estilos arquitetônicos; 
2 - Alvarás de demolição, construção, ampliação e reforma; Alvarás de localização e funcionamento de 
atividades; Habite-se; Averbação no Registro de Imóveis; 
3 - Normas Técnicas; Código de Obras e Código de Posturas; 
4 - Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo; Índices urbanísticos (coeficiente de aproveitamento, taxa de 
ocupação, afastamentos, recuos, altura, máxima); 
5 - Análise de projetos de arquitetura: Programa de necessidades; Dimensionamento; Organograma; 
Fluxograma; Insolação; Ventilação; 
6 - Caracterização de unidade autônoma; Área privativa e área comum; Cálculo de áreas. 
 

 
Coordenadora de Curso: Prof.ª Dr.ª Beatriz Accioly Alves Marchiori  
 
 
Assinatura: _______________________________________________________________________ 
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Bibliografia Básica: 
AZEREDO, H. A. O edifício até sua cobertura . 2 ed. rev. São Paulo : Edgar Blucher, 1997. 
PEREIRA, J. R. A. Introdução à história da arquitetura : das origens ao século XXI. Bookman,  2010. 
TUTIKIAN, Claudia. Da incorporação imobiliária - implementação do dire ito fundamental à moradia . 
São Paulo: Quartier Latin, 2008.   
 
Bibliografia Complementar: 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Avaliação de custos unitários e preparo de 
orçamento para incorporação de edifícios em condomí nio - NBR 12.721 . Rio de Janeiro:ABNT, 2006. 
_____.  Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e  equipamentos urbanos - NBR 9050 .  Rio 
de Janeiro : ABNT, 2015. 
_____. Saída de emergência em edifícios . Rio de Janeiro : ABNT, 2001. 
CURITIBA. Decreto nº 183, de 3 de abril de 2000 . Disponível em 
<http://multimidia.curitiba.pr.gov.br/2010/00084698.pdf>. 
_____. Lei nº 9.800, de 3 de janeiro de 2000 . Dispõe sobre o Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo no 
Município de Curitiba. Disponível em <http://multimidia.curitiba.pr.gov.br/2010/00084664.pdf>. 
_____. Lei nº 9.803, de 3 de janeiro de 2000 . Dispõe sobre a Transferência de Potencial 
Construtivo.Disponível em <http://multimidia.curitiba.pr.gov.br/2010/00084668.pdf>. 
_____. Lei nº 11.095, de 8 de julho de 2004 . Dispõe sobre as normas que regulam a aprovação de 
projetos, o licenciamento de obras e atividades, a execução, manutenção e conservação de obras no 
Município. Disponível em <http://multimidia.curitiba.pr.gov.br/2010/00084620.pdf>. 
_____. Decreto nº 1.020, de 15 de julho de 2013 . Dispõe sobre a Regulamentação das Edificações no 
Município de Curitiba. Disponível em <http://multimidia.curitiba.pr.gov.br/2013/00134154.pdf>. 
_____. Portaria nº 80/2013 - Caderno de Anexos . Disponível em 
<http://multimidia.curitiba.pr.gov.br/2013/00134264.pdf>. 
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FICHA 1 (Permanente) 
 

 

Disciplina: NOÇÕES DE CONSTRUÇÃO CIVIL  Código: NI 111 

 ( X ) Obrigatória      (     ) Optativa ( X ) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

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

CH Total: 30 

CH semanal: 02 
Padrão (PD): 30 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0  Orientada (OR): 0  Prática Específica (PE): 0  

 

 
EMENTA (Unidade Didática) 

 
1 - Elaboração e aprovação de projetos; 
2 - Escolha e preparação do terreno; Canteiro de obras; Equipamentos de obras civis; 
3 - Estrutura; Fundação; Alvenaria; 
4 - Revestimentos; Esquadrias; Pintura; Cobertura; 
5 - Instalações prediais de água fria e quente; Instalações prediais de esgotamento sanitário; 
6 - Instalações prediais de águas pluviais;  
7 - Instalações prediais de prevenção de incêndio; Instalações prediais de segurança; 
8 - Instalações prediais de luz, energia e telefonia;  
9 - Condicionamento de ar e ventilação; 
10 - Orçamento simplificado; Orçamento detalhado. 
 
 
 
 

Coordenadora de Curso: Prof.ª Dr.ª Beatriz Accioly Alves Marchiori  
 
 
Assinatura: _______________________________________________________________________ 
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IMOBILIÁRIOS  

 
 
Bibliografia Básica: 
AZEREDO, H. A. Edifício até sua cobertura . 2 ed. São Paulo : Edgard, Blucher, 1997. 
BORGES, A. de C. Prática das Pequenas Construções . v. 1, 9 ed. São Paulo : Edgard, Blucher, 2009.  
_____. Prática das Pequenas Construções . v. 2. 6 ed. São Paulo : Edgard, Blucher, 2010.  
MATTOS, A. D. Como preparar orçamentos de obras . São Paulo : Pini, 2006.  
 
Bibliografia Complementar: 
CREDER, H. Instalações elétricas . 15. ed. Rio de Janeiro : LTC, 2007. 
_____. Instalações hidráulicas e sanitárias . 6. ed. Rio de Janeiro : LTC, 2006. 
LIMA FILHO, D. L. Projetos de instalações elétricas prediais . 11. ed. São Paulo : Érica, 2007. 
MATTOS, Aldo Dórea. Planejamento e controle de obras . São Paulo : Pini, 2010.  
TISAKA, M. Orçamento na construção civil : consultoria, projeto e execução : metodologia de cálculo, 
composição do BDI, legislação. São Paulo : Pini, 2006. 
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SETOR DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM NEGÓCIOS 

IMOBILIÁRIOS  

 

Ficha 1 (permanente) 
 

 

Disciplina: MARKETING IMOBILIÁRIO  Código: NI 112 

 ( X ) Obrigatória       (     ) Optativa ( X ) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

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

CH Total: 30 

CH semanal:  02 
Padrão (PD): 30 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE): 0 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
1 - O comportamento do consumidor e a racionalidade (comportamental, psicológica, social, antropológica 
e cognitivista); Fatores de influência no comportamento de compra; Tipos de compra e processo decisório 
de consumo; O comportamento do consumidor organizacional; 
2 - Aplicações da pesquisa de mercado; Planejando uma pesquisa; Pesquisa quantitativa; Pesquisa 
qualitativa e outras classificações; 
3 - Segmentação de mercado: Objetivos e critérios de segmentação; Mix de mercado (composto 
mercadológico); 
4 - Preço de venda; Análise setorial; Análise da cadeia de valor; Posicionamento competitivo; 
Planejamento de mercado (visão estratégica, alianças estratégicas e colaborativas e estratégias 
mercadológicas); 
5 - O mercado imobiliário: Mercado residencial (apartamentos, casas, condomínios, terrenos, etc); 
Mercado comercial e de serviços; Mercado industrial; Aluguel e venda. 
 

 
Coordenadora de Curso: Prof.ª Dr.ª Beatriz Accioly Alves Marchiori  
 
 
Assinatura: _______________________________________________________________________ 
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Bibliografia Básica: 
ANDERSON, C. A cauda longa : do mercado de massa para o mercado de nicho. Rio de Janeiro: Elsevier. 
2006. 
BASTA, D. MARCHESINI, F.; OLIVEIRA, J. A. F. de; SÁ, L. C. S. de. Fundamentos de marketing . 7. ed. 
Rio de Janeiro : Editora FGV, 2006.  
COSTA, N. E. P. da. Marketing imobiliário . Goiânia : AB, 2002.   
KLOTER, P. Marketing . Ed. Compacta. São Paulo : Atlas, 1980. 
_____. Marketing 3.0 : as forças que estão definindo o novo marketing centrado no ser humano. 7. ed. Rio 
de Janeiro : Elsevier, 2010.  
_____P. Administração de Marketing . 12. ed. São Paulo : Prentice Hall, 2006.  
SAMARA, B. S.; BARROS, J. C. D. Pesquisa de marketing : conceitos e metodologia. 4 ed. São Paulo : 
Prentice Hall, 2007.  
SHETH, J. N.; MITTAL, B.; NEWMAN, B. I.; Comportamento do cliente : indo além do comportamento do 
consumidor. São Paulo : Atlas, 2001. 
 
Bibliografia Complementar: 
AAKER, D.A.; KUMAR, V.; DAY, G. S. Pesquisa de marketing . 2. ed. São Paulo : Atlas, 2004. 
BEULKE, R.; BERTÓ, D. J. Precificação : igual sinergia do marketing + finanças. São Paulo : Saraiva, 2009. 
GACIOSO, F. Marketing estratégico : planejamento estratégico orientado para o mercado. 4. ed. São Paulo 
: Atlas, 2001.  
LAS CASAS, A. L. Administração de marketing : conceitos, planejamento e aplicações à realidade 
brasileira. São Paulo : Atlas, 2008. 
MOWEN, J. C.; MINOR, M. S. Comportamento do consumidor . São Paulo : Prentice Hall, 2003. 
MORANTE, A. S.; JORGE, F. T. Formação de preços de venda : preços e custos, preços e composto de 
marketing, preços e concorrência, preços e clientes. São Paulo : Atlas, 2009. 
TELLES, A. A revolução das mídias sociais : estratégias de marketing digital para você e sua empresa 
terem sucesso nas mídias sociais: cases, conceitos, dicas e ferramentas. 2. ed. São Paulo : M. Books, 
2011.  
SHIFFMAN, L. G.; KANUK, L. L. Comportamento do consumidor . 6.ed. Rio de Janeiro : LTC, 2000. 
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Ficha 1 (permanente) 
 
 

 

Disciplina: NEGOCIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONFLITOS  Código: NI 113 

 ( X ) Obrigatória        (     ) Optativa ( X ) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular 

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

CH Total: 30 

CH semanal: 02 
Padrão (PD): 30 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE): 0 

 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
1 - Introdução à Negociação: Conceitos Fundamentais da Negociação; Ética e Demais Premissas em 
Negociações; Variáveis Fundamentais da Negociação: tempo, informação e poder; Tipos e Abordagens na 
Negociação: processo ganha-ganha; Negociação de Posições e Teoria da Negociação Baseada em 
Princípios. 
2 - Negociação Baseada em Princípios - Os Quatro Pontos Fundamentais: Separação das Pessoas do 
Problema: aspectos comportamentais; Concentração nos Interesses, não nas Posições; Criação de 
Opções de Ganhos Mútuos; Insistência em Critérios Objetivos.  
3 - Estratégias e Táticas: do planejamento da negociação ao acordo final: Fases da Negociação; Táticas de 
Negociação; Comunicação na Negociação.  
4 - Administração de Conflitos: O que é Conflito – Conceitos e Abordagens; Causas e Consequências do 
Conflito; Negociação e Comunicação para Administrar Conflitos; Estilos e Técnicas de Administração do 
Conflito. 
5 - Aplicações em negócios imobiliários: compra e venda de um imóvel; financiamento e um imóvel; cliente 
x construtora; cliente x consórcio; etc.  

 
 

 
Coordenadora de Curso: Prof.ª Dr.ª Beatriz Accioly Alves Marchiori  
 
 
Assinatura: _______________________________________________________________________ 
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Bibliografia Básica:  
MARTINELLI, D. P.; ALMEIDA, A. P. de. Negociação e solução de conflitos : do impasse ao ganha-ganha 
através do melhor estilo. São Paulo : Atlas, 1998. 
_____. Negociação: como transformar confronto em cooperaçã o. São Paulo : Atlas, 2011. 
PASCALE, R. T. Administrando no limite : como as empresas mais brilhantes usam os conflitos para 
permanecer no topo. Rio de Janeiro : Record, 1994. 
 
Bibliografia complementar: 
ACUFF, F. L. Como Negociar qualquer coisa com qualquer pessoa em  qualquer lugar do mundo . 2. 
ed. São Paulo : Senac, 2004.  
CARVALHO, E. de F. A. A Arte de negociar . Disponível em 
<http://www.sebraesp.com.br/index.php/component/content/article/100-biblioteca/artigo/administracao-
geral/6025-a-arte-de-negociar>. Acessado em 27 de fevereiro de 2016. 
DIAMOND, S. Consiga o que você quer.  Rio de Janeiro : Sextante. 2012. 
ERTEL, D. GORDON, M. Negociação : desenvolvendo novas habilidades e abordagens para obtenção de 
resultados práticos e duradouros. São Paulo : Makron Books, 2009.  
FISCHER, R.; URY, W.; PATTON, B. Como chegar ao sim : a negociação de acordos sem concessões. 2. 
ed. Rio de Janeiro : Imago, 1994.  
GOLEMAN, D. Inteligência emocional . Rio de Janeiro : Objetiva, 1996. 
KHOURY, K. Vire a página : estratégias para resolver conflitos. São Paulo : SENAC, 2007. 
PINTO. E. P. Negociação orientada para resultados : a conquista do entendimento através de critérios 
legitimos e objetivos. 2. ed. São Paulo : Atlas, 1994 
SANER, R. O negociador experiente . São Paulo : SENAC, 2002. 
SPARKS, D. B. A dinâmica da negociação efetiva : como ser bem-sucedido através de uma abordagem 
ganha-ganha. São Paulo : Nobel, 1992 
STEELE, P.; MURPHY, J.; RUSSIL, R. Negocio fechado : a arte da negociação. São Paulo : McGraw-Hill e 
Makron Books do Brasil. 1991. 
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Ficha 1 (permanente) 
 
 

Disciplina: DIREITO DAS OBRIGAÇÕES E TEORIA GERAL DOS CONTRATOS  Código: NI 114 

 ( X ) Obrigatória      (     ) Optativa ( X ) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

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

CH Total: 60 

CH semanal: 04 
Padrão (PD): 60 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0  Orientada (OR): 0  Prática Específica (PE): 0  

 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
1 - Obrigações;  
2 - Modalidade das obrigações; 
3 - Adimplemento das obrigações; 
4 - Inadimplemento das obrigações; 
5 - Transmissão das obrigações; 
6 - Titulo de crédito; 
7 - Contratos; 
8 - Elementos e requisitos dos contratos; 
9 - Formação dos contratos; 
10 - Classificação dos contratos; 
11 - Extinção dos contratos. 
 
 
Coordenadora de Curso: Prof.ª Dr.ª Beatriz Accioly Alves Marchiori  
 
 
Assinatura: _______________________________________________________________________ 
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Bibliografia Básica: 
DINIZ, M. H. Curso de direito civil brasileiro : Teoria geral das obrigações. 23 ed. rev. São Paulo : Saraiva, 
2008. v. 2. 
_____. Curso de direito civil brasileiro : Teoria geral das obrigações contratuais e extracontratuais. 24 ed. 
rev. São Paulo : Saraiva, 2008. v. 3. 
_____. Tratado teórico e prático dos contratos : de acordo com o novo Código Civil (Lei n. 10.406, de 10-
1-2002), o projeto de lei n.6.960/2002 e a lei n.11.101/2005. 6. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo : Saraiva, 
2006. 
 
Bibliografia Complementar: 
AZEVEDO, A. V. Teoria geral dos contratos típicos e atípicos : Curso de Direito Civil. 3.ed. São Paulo : 
Atlas, 2009. 
GONÇALVES, C. R. Direito Civil brasileiro : Teoria geral das obrigações. 9 ed. rev. São Paulo : Saraiva, 
2012. v. II. 
VENOSA, S. de S. Direito civil : Teoria geral das obrigações. 10 ed. São Paulo : Atlas, 2010. v. 2. 
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Ficha 1 (permanente) 
 

 

Disciplina: DIREITO IMOBILIÁRIO  Código: NI 115 

 ( X ) Obrigatória       (     ) Optativa ( X ) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

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

CH Total: 30 

CH semanal:  02 
Padrão (PD): 30 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE): 0 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
1 - Compra e Venda; 
2 - Contratos utilizados na compra e venda de imóveis; 
3 - Permuta; 
4 - Impenhorabilidade de Bens.  

 
Coordenadora de Curso: Prof.ª Dr.ª Beatriz Accioly Alves Marchiori  
 
 
Assinatura: _______________________________________________________________________ 
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Bibliografia Básica: 
AGHIARIAN, H. Curso de Direito Imobiliário . 8. ed. Rio de Janeiro : Lúmen Juris, 2009. 
AVVAD, P. E. Direito Imobiliário : Teoria Geral e Negócios Imobiliários. Rio de Janeiro : Renovar, 2009. 
VENOSA, S. de S. Direito Civil : Teoria Geral das Obrigações e Teoria Geral dos Contratos. v. 2. 9. ed. São 
Paulo : Atlas, 2009. 
 
Bibliografia Complementar: 
BRASIL. Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 . Código Civil Brasileiro. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm> 
DINIZ, M. H. Curso de Direito Civil Brasileiro : Teoria Geral das Obrigações. v. 2. 24. ed. São Paulo : 
Saraiva, 2009. 
_____. Curso de Direito Civil Brasileiro : Teoria das Obrigações Contratuais. v. 3. 25 ed. São Paulo : 
Saraiva, 2009. 
VENOSA, S. de S. Direito Civil : Contratos em Espécie. 10 ed. São Paulo : Atlas, 2010. 
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Ficha 1 (permanente) 
 
 

Disciplina: AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS II  Código: NI 117 

 ( X ) Obrigatória        (     ) Optativa ( X ) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular 

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

CH Total: 30 

CH semanal: 02 
Padrão (PD): 30 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE): 0 

 

 
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 - tratamento por fatores; 
9 - Método comparativo de dados  de mercado - estatística inferencial; 
10 - Arbitramento de alugueis (tratamento por fatores e estatística inferencial); 
11 - Noções de avaliação de imóveis rurais; 
12 - Trabalhos dirigidos (Elaboração de PTAMs). 
 
 
Coordenadora de Curso: Prof.ª Dr.ª Beatriz Accioly Alves Marchiori  
 
 
Assinatura: _______________________________________________________________________ 
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Bibliografia Básica:  
ARANTES, C. A.; SALDANHA, M. S. Avaliação de Imóveis Rurais . Franca : Leud, 2009. 
DANTAS, R. A. Engenharia de avaliações : uma introdução à metodologia científica. 2. ed. revisada. São 
Paulo : PINI, 2005. 
FIKER, J. Manual de Avaliações e Perícias em Imóveis Urbanos . 3. ed. São Paulo : PINI, 2008. 
 
Bibliografia complementar: 
AMATO, M.; ALONSO, N. R. P. Imóveis Urbanos - Avaliação de Terrenos - Método I nvolutivo Vertical . 
São Paulo : PINI, 2009. 
DINIZ, J. M. Avaliação de imóveis : metodologias e aplicações. Monografia de Graduação em Tecnologia 
em Negócios Imobiliários. Curitiba : UFPR, 2011. 
MOREIRA, A. L. Princípios de engenharia de avaliações . 3. ed. São Paulo : PINI, 1994 
RAGNAR, T. Avaliação de Terrenos Urbanos por Fórmulas Matemát icas . São Paulo : PINI, 2008.  
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Ficha 1 (permanente) 
 
 

Disciplina: TRAMITAÇÃO DE PROJETOS DE PARCELAMENTO  Código: NI 118 

 ( X ) Obrigatória        (     ) Optativa ( X ) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular 

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

CH Total: 30 

CH semanal: 02 
Padrão (PD): 30 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE): 0 

 

 
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 projetos de parcelamento: Localização e relação com o entorno; Infraestrutura; 
Aproveitamento do lote. 
 
 
Coordenadora de Curso: Prof.ª Dr.ª Beatriz Accioly Alves Marchiori  
 
 
Assinatura: _______________________________________________________________________ 
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Bibliografia Básica:  
MASCARÓ, J. Loteamentos urbanos . 2 ed. Ed. +4, 2005. 
SARMENTO FILHO. E. S. C. Loteamento fechado ou condomínio de fato . Juruá, 2007. 
SILVA, J. A. da. Direito urbanístico brasileiro . 6. ed. rev. e atual. São Paulo : Malheiros, 2010. 
 
Bibliografia complementar: 
AFONSO, M. do C. de T. Parcelamento do solo urbano : loteamento e desmembramento. Belo Horizonte : 
O Lutador, 2007. 
BRASIL. Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979 . Dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e dá 
outras providências. Disponível em <http://multimidia.curitiba.pr.gov.br/2011/00111860.pdf>. 
CURITIBA. Lei nº 2.942, de 27 de dezembro de 1966 . Normas para aprovação de arruamentos, 
loteamentos e desmembramentos de terrenos no Município de Curitiba. Disponível em 
<http://multimidia.curitiba.pr.gov.br/2011/00111859.pdf>. 
SILVA, E. J. Parcelamento e desmembramento do solo urbano . São Paulo : LED, 1999. 
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Ficha 1 (permanente) 
 
 

Disciplina: VENDAS NO MERCADO IMOBILIÁRIO  Código: NI 119 

 ( X ) Obrigatória        (     ) Optativa ( X ) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular 

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

CH Total: 30 

CH semanal: 02 
Padrão (PD): 30 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE): 0 

 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
1 - Estratégias de Vendas: Definição estratégica a ser adotada em vendas (crescimento, desenvolvimento, 
manutenção e sobrevivência) e escolha da matriz (Ansoff, Shapiro ou de Kotler); A estratégia alinhada com 
os objetivos corporativos; Maximização de resultados; Alinhamento dos processos administrativos e de 
gestão para a implantação do Plano; 
2 - O Processo de Comercialização: O Planejamento das Ações de Vendas; Métodos de prospecção do 
mercado; Estruturação, remuneração e avaliação da equipe de vendas; Ética nas atividades de vendas; 
Aspectos comportamentais dos vendedores; Seleção, treinamento e motivação da equipe; Análise de 
resultados.  
3 - A pré-venda: Identificando e quantificando objetivos; Pesquisando o produto e a concorrência; 
Organizando o território; Conhecendo os compradores; Delineando perfis e soluções; 
4 - A venda: Abordando o cliente; Apresentando o produto; Vendendo benefícios; Contornando objeções; 
Princípios da negociação; Modelos de negociação; Estratégias e táticas de negociação; Administrando 
objetivos e resultados; Desafios, resistência, flexibilidade, equilíbrio e persuasão nas negociações; 
Apresentação da proposta; Concluindo o acordo; Fechando o negócio; 
5 - O pós-venda: Apoio ao cliente; Auditando a satisfação; Investindo nas reclamações; Ouvindo o cliente; 
Acompanhando o cliente; Auto-avaliação de práticas de vendas; Identificação dos pontos fortes e fracos; 
Elaboração de planos de ação; 
6 - Particularidades do mercado imobiliário: Vendas para investidores; Vendas para o consumidor final 
(imóveis residenciais, comerciais e de serviços, áreas e edificações industriais, aluguel). 
 
 
Coordenadora de Curso: Prof.ª Dr.ª Beatriz Accioly Alves Marchiori  
 
 
Assinatura: _______________________________________________________________________ 
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Bibliografia Básica:  
DE FELIPPE JUNIOR, B. Marketing para a pequena empresa : comunicação e vendas. Brasília, DF : 
Maneco/SEBRAE, 2007. 
LAS CASAS, A. L. Administração de vendas . 8. ed. São Paulo : Atlas, 2005. 
ZAISS, C.D.; GORDON, T. Treinamento eficaz em vendas : faça parcerias com seus clientes. São Paulo : 
Atlas, 1994.  
 
Bibliografia complementar: 
CASTRO, L. T.; NEVES, M. F. Administração de vendas : planejamento, estratégia e gestão. São Paulo : 
Atlas, 2008. 
COBRA, M. Administração de vendas . São Paulo : Atlas, 2009. 
KOTLER, P. Administração de Marketing . 10. ed. São Paulo : Prentice Hall, 2000.  
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Ficha 1 (permanente) 
 
 

Disciplina: ESTRATÉGIAS EMPRESARIAIS  Código: NI 120 

 ( X ) Obrigatória        (     ) Optativa ( X ) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular 

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

CH Total: 30 

CH semanal: 02 
Padrão (PD): 30 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE): 0 

 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
1 - Conceito de estratégia; 
2 - Estratégia empresarial e planejamento estratégico; 
3 - Governança Corporativa: Responsabilidades da Alta Direção; Stakeholders; Responsabilidade Social e 
Ética Empresarial; 
4 - Visão, Missão, Objetivos Estratégicos; 
5 - Análise SWOT; 
6 - Aspectos fundamentais da análise interna: Recursos, capacidades e competências e vantagem 
competitiva; Clima e cultura e sua relação com a implementação das estratégias; 
7 - Aspectos fundamentais da análise externa: Análise do macroambiente; Análise estrutural de setores 
(análise das cinco forças); Grupos estratégicos; 
8 - O Processo Estratégico; Como o processo estratégico se relaciona com outros processos e sistemas 
gerenciais; Formulação vs. formação de estratégias; 
9 - Estratégias a nível corporativo; Estratégias em nível de unidade de negócios; 
10 - Estratégias Adaptativas, Competitivas e Colaborativas; Controle Estratégico e Desempenho – 
conceitos e ferramentas (Balanced Scorecard, etc.); 
11 - A administração estratégica no mercado imobiliário; as relações no ambiente imobiliário: imobiliárias, 
construtoras e incorporadoras, consumidores, etc. 
 
 
Coordenadora de Curso: Prof.ª Dr.ª Beatriz Accioly Alves Marchiori  
 
 
Assinatura: _______________________________________________________________________ 
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Bibliografia Básica:  
BETHLEM, A. de S. Estratégia empresarial : conceitos, processo e administração estratégica. São Paulo : 
Atlas, 1998. 
MINTZBERG, H. AHLSTRAND, B., LAMPEL, J. Safári da estratégia : um roteiro pela selva do planejamento 
estratégico. Porto Alegre : Bookman, 2000. 
OLIVEIRA, D. de P. R. de. Planejamento estratégico : conceitos, metodologia e práticas. 10. ed. São Paulo 
: Atlas, 1996. 
TACHIZAWA, T.; RESENDE, W. Estratégia empresarial : tendências e desafios, um enfoque na realidade 
brasileira. São Paulo : Makron Books, 2000.  
 
Bibliografia complementar: 
FITZSIMMONS, J. A.; FITZSIMMONS, M. J. Administração de serviços : operações, estratégia e 
tecnologia da informação. 6. ed. Porto Alegre : Bookman, 2010.  
GAJ, L. Administração estratégica.  3. ed. São Paulo : Ática, 1995.  
JOHNSON, G.; SCHOLES, K.; WHITTINGTON, R. Explorando a estratégia corporativa : textos e casos. 7. 
ed. Porto Alegre : Bookman, 2007.  
WRIGHT, P.; KROLL, M. J.; PARNELL, J. Administração estratégica : conceitos. São Paulo : Atlas. 2007.  
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Ficha 1 (permanente) 
 
 

Disciplina: ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS  Código: NI 121 

 ( X ) Obrigatória      (     ) Optativa ( X ) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

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

CH Total: 30 

CH semanal: 2 
Padrão (PD): 30 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0  Orientada (OR): 0  

Prática Específica (PE): 

0  

 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
1 - Administração de imóveis;  
2 - Locação de imóveis urbanos; 
3 - Tipos de locação; 
4 - Procedimentos; 
5 - Documentação. 
 
 
 
Coordenadora de Curso: Prof.ª Dr.ª Beatriz Accioly Alves Marchiori  
 
 
Assinatura: _______________________________________________________________________ 
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Bibliografia Básica: 
 
DINIZ, M. H. Lei de Locações de Imóveis Urbanos Comentada . 10. ed. São Paulo : Saraiva, 2009. 
NEGRÃO, T. Código Civil e Legislação Complementar . 40. ed. São Paulo : Saraiva, 2008.  
VENOSA, S. de S. Lei do Inquilinato Comentada : doutrina e prática. 9. ed. São Paulo : Ed. Atlas, 2009. 
 
Bibliografia Complementar: 
AGHIARIAN, H. Curso de Direito Imobiliário . 8. ed. Rio de Janeiro : Lúmen Juris, 2009. 
DINIZ, M. H. Curso de Direito Civil Brasileiro : Teoria das Obrigações Contratuais. v. 3. 25. ed. São Paulo 
: Saraiva, 2009. 
PEDRO FILHO, P. As Ações na Locação Imobiliária Urbana . 3. ed. São Paulo : JH Mizuno, 2008. 
VENOSA, S. de S. Direito Civil: Responsabilidade Civil . v. 4. 9. ed. São Paulo : Ed. Atlas, 2009. 
_____. Direito Civil : Contratos em Espécie. 10. ed. São Paulo : Atlas, 2010. 
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Ficha 1 (permanente) 
 
 

 

Disciplina: DIREITO DAS COISAS  Código: NI 122 

 ( X ) Obrigatória      (     ) Optativa ( X ) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

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

CH Total: 45 

CH semanal: 03 
Padrão (PD): 45 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0  Orientada (OR): 0  Prática Específica (PE): 0  

 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
1 - Posse;  
2 - Direitos Reais; 
3 - Direito de Propriedade; 
4 - Direito de vizinhança; 
5 - Direito à passagem forçada e servidão predial; 
6 - Condomínio, propriedade resolúvel e propriedade fiduciária; 
7 - Direito real de aquisição; 
8 - Direitos reais sobre coisas alheias; 
9 - Direito de superfície; 
10 - Direito de usufruto; 
11 - Direito de habitação; 
12 - Direitos reais de garantia; 
13 - Penhor; 
14 - Hipoteca; 
15 - Anticrese. 
 
 
Coordenadora de Curso: Prof.ª Dr.ª Beatriz Accioly Alves Marchiori  
 
 
Assinatura: _______________________________________________________________________ 
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Bibliografia Básica: 
DINIZ, M. H. Curso de direito civil brasileiro : Direitos Reais. v. 4. 25. ed. rev. São Paulo : Saraiva, 2010.  
VENOSA, S. de S. Direito civil : Direitos Reais. v. 5. 12. ed. São Paulo : Atlas, 2012.  
GONÇALVES, C. R. Direito Civil brasileiro : Direito das Coisas. v. 5. 7. ed. rev. São Paulo : Saraiva, 2012.  
 
Bibliografia Complementar: 
AGHIARIAN, H. Curso de direito imobiliário . 3. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro : Lúmen Juris, 2001. 
DANTZGER, A. C. C. Alienação fiduciária de bens imóveis . 3. ed. rev. a atual. São Paulo : Gen : Método, 
2010. 
TEPEDINO, G. Multipropriedade imobiliária . São Paulo : Saraiva, 1993.  
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IMOBILIÁRIOS  

 

Ficha 1 (permanente) 
 
 

 

Disciplina: PROJETO INTERDISCIPLINAR I  Código: NI 123 

 ( X ) Obrigatória      (     ) Optativa ( X ) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

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

CH Total: 150 

CH semanal: 10 
Padrão (PD): 45 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0  Orientada (OR): 105 Prática Específica (PE): 0  

 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
Desenvolvimento de atividades ordenadas e sequenciais, envolvendo as áreas da Engenharia Civil e 
Arquitetura, bem como de Economia e Finanças, visando a simulação de implementação de projetos de 
empreendimentos imobiliários. Aspectos técnicos da Engenharia e Arquitetura na viabilidade de projetos 
imobiliários (alternativas de utilização do solo urbano, cálculo de ocupação e distribuição de áreas 
edificadas, croqui e esboço de projeto de arquitetura). Estudo de viabilidade econômica do projeto 
(necessidades de recursos, receitas e despesas, atualização monetária). 
 
 
Coordenadora de Curso: Prof.ª Dr.ª Beatriz Accioly Alves Marchiori  
 
 
Assinatura: _______________________________________________________________________ 
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Bibliografia Básica: 
ASSAF NETO, A. Matemática financeira e suas aplicações . 10. ed. São Paulo : Atlas. 2008. 
CURITIBA. Decreto nº 183, de 3 de abril de 2000 . Disponível em 
<http://multimidia.curitiba.pr.gov.br/2010/00084698.pdf>. 
_____. Lei nº 9.800, de 3 de janeiro de 2000 . Dispõe sobre o Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo no 
Município de Curitiba. Disponível em <http://multimidia.curitiba.pr.gov.br/2010/00084664.pdf>. 
_____. Lei nº 9.803, de 3 de janeiro de 2000 . Dispõe sobre a Transferência de Potencial 
Construtivo.Disponível em <http://multimidia.curitiba.pr.gov.br/2010/00084668.pdf>. 
HAZZAN, S.; POMPEO, J. N. Matemática financeira . 6. ed.  São Paulo : Saraiva, 2007. 
SPINELLI, W. Matemática comercial e financeira . 3. ed. São Paulo : Ática. 1998. 
 
Bibliografia Complementar: 
BRASIL, H. G. Avaliação moderna de investimentos . Rio de Janeiro : Qualitymark, 2002. 
BREALEY, R.; MYERS, S. Investimento de Capital e Avaliação . Porto Alegre : Bookman. 2006. 
CLEMENTE, A.(org.) Projetos empresariais e públicos . São Paulo : Ed. Atlas.1998. 
SOUSA, A. F. Avaliação de investimentos : uma abordagem prática. São Paulo : Saraiva, 2007. 
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Ficha 1 (permanente) 
 

 

Disciplina: FINANÇAS  Código: NI 125 

 ( X ) Obrigatória       (     ) Optativa ( X ) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

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

CH Total: 60 

CH semanal:  04 
Padrão (PD): 60 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE): 0 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
1 - Capital de giro: Liquidez; Fontes de financiamento; 
2 - Administração de caixa e ponto de equilíbrio: Receitas e custos; Margem de segurança; 
3 - Controle e planejamento financeiro: Demonstrações financeiras; Alavancagem; 
4 - Mercado financeiro: Intermediação financeira; 
5 - Estrutura do mercado financeiro; 
6 - Principais produtos de renda fixa; 
7 - Mercado de renda variável (ações); 
8 - Bolsa de valores; Índices de ações; 
9 - Fundos de investimento; Fundos de investimento imobiliários; CRI (Certificados de recebíveis 
Imobiliários); Conceitos básicos de derivativos; 
10 - Finanças pessoais. 
 
 
Coordenadora de Curso: Prof.ª Dr.ª Beatriz Accioly Alves Marchiori  
 
 
Assinatura: _______________________________________________________________________ 
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Bibliografia Básica: 
FORTUNA. E. Mercado financeiro : produtos e serviços. 20. ed. Rio de Janeiro : Qualitymark, 2015.  
SOUZA, A; CLEMENTE, A. Decisões financeiras e analise de investimentos : fundamentos, técnicas e 
aplicações. 2. ed. São Paulo : Atlas, 1997. 
SILVA, J. P. da. Analise financeira das empresas . 2. ed. São Paulo : Atlas, 1990.  
 
Bibliografia Complementar: 
ASSEF, R. Guia prático de formação de preços : aspectos mercadológicos, tributários e financeiros para 
pequenas e medias empresas. Rio de Janeiro : Campus, 1997.  
LEITE, H. de P. Introdução a administração financeira . 2. ed. São Paulo : Atlas, 1995.  
SOUSA, A. de. Gerência financeira para micro e pequenas empresas : um manual simplificado. Rio de 
Janeiro : SEBRAE, 2007. 
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CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM NEGÓCIOS 

IMOBILIÁRIOS  

 

Ficha 1 (permanente) 
 

 

Disciplina: PLANEJAMENTO URBANO  Código: NI 126 

 ( X ) Obrigatória       (     ) Optativa ( X ) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

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

CH Total: 30 

CH semanal:  02 
Padrão (PD): 30 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE): 0 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
1 - História do urbanismo e da cidade;  
2 - Conceituação de planejamento urbano;  
3 - Planejamento urbano no Brasil; Política Nacional de Desenvolvimento Urbano;  
4 - Plano Diretor como instrumento de planejamento e desenvolvimento urbano; Elementos que 
constituem o Plano Diretor; 
5 - Estatuto da Cidade: Função social da propriedade e da cidade;  Instrumentos urbanísticos do Estatuto 
da Cidade; 
6 - Aquisição e Transferência de Potencial Construtivo; 
7 - Regiões metropolitanas; Planejamento integral e integrado; 
8 - Planejamento urbano em Curitiba e Região Metropolitana de Curitiba. 
 
 
Coordenadora de Curso: Prof.ª Dr.ª Beatriz Accioly Alves Marchiori  
 
 
Assinatura: _______________________________________________________________________ 
 

 
  



 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

SETOR DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM NEGÓCIOS 

IMOBILIÁRIOS  

 
 
Bibliografia Básica: 
BENEVOLO, L. História da cidade . 5. ed. Perspectiva, 2011. 
CHOAY, F. O Urbanismo : utopias e realidades uma antologia. 7. ed. São Paulo : Ed. Perspectiva, 2015. 
DALLARI, A. A.; FERRAZ, S. (org). Estatuto da Cidade : comentários à lei federal 10.257/2001. 3. ed. São 
Paulo: Malheiros: 2010. 
SANTOS, M. A Urbanização Brasileira . 5. ed. São Paulo : EDUSP, 2005. 
 
Bibliografia Complementar: 
BUENO, L. M. M.; CYMBALISTA, R. Planos diretores municipais : novos conceitos de planejamento. 
Annablume, 2007. 
FIORILLO, C. A. P; FERREIRA, R. M. Estatuto da cidade comentado : Lei 10.257/2001 : Lei do Meio 
Ambiente Artificial. 6. ed. São Paulo : Saraiva, 2014. 
HALL, P. Cidades do amanhã : uma história intelectual do planejamento e do projeto urbano no século XX. 
2. ed. Perspectiva, 2011. 
INSTITUTO PÓLIS. Estatuto da Cidade : guia para implementação pelos municípios e cidadãos. Instituto 
Pólis, 2001. Disponível em < http://www.polis.org.br/uploads/962/962.zip>. 
SILVA, J. A. da. Direito urbanístico brasileiro . 6. ed. rev. e atual. São Paulo : Malheiros, 2010. 
 



 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
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Ficha 1 (permanente) 
 

 

Disciplina: EMPREENDEDORISMO Código: NI 127 

 ( X ) Obrigatória       (     ) Optativa ( X ) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

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

CH Total: 30 

CH semanal:  02 
Padrão (PD): 30 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE): 0 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
1 - Oportunidades: Crises e oportunidades; A globalização e os novos negócios; A busca e identificação 
de novas oportunidades; Tipos e tamanhos de empresas;  
2- Um novo negócio: a importância e estrutura de um plano de negócios;  
3 - Estudo de viabilidade: plano de negócios e sumário executivo: Enunciado do projeto, competências, 
produtos e tecnologia, mercado potencial, elementos de diferenciação, previsão de vendas, projeções de 
rentabilidade financeira, necessidades de capital no tempo; 
4 - A empresa: Missão, objetivos da empresa, situação planejada desejada, o foco, estrutura 
organizacional e legal, síntese das responsabilidades da equipe dirigente, plano de operações, 
administração comercial, controle da qualidade, terceirização, sistemas de gestão, parcerias; 
5 - Plano de mercado: Análise de mercado, o setor, o tamanho do mercado, oportunidade e ameaças, a 
clientela, segmentação, a concorrência, fornecedores;  
6 - Estratégia de mercado: O produto, a tecnologia, ciclo de vida, vantagens competitivas, planos de 
pesquisa e desenvolvimento (P&D), preço de distribuição, promoção e propaganda, serviços ao cliente 
(de venda e pós-venda), relacionamento com os clientes;  
7 - Plano financeiro (plano de negócios): Investimento inicial, projeção de resultados, projeção de fluxo de 
caixa, ponto de equilíbrio, análise de investimento, tempo de retorno do investimento - Payback, taxa 
interna de retorno (TIR), valor presente líquido (VPL), demonstração de viabilidade; 
8 - Caso prático: Imobiliária ou outra empresa do ramo imobiliário. 
 
 
Coordenadora de Curso: Prof.ª Dr.ª Beatriz Accioly Alves Marchiori  
 
 
Assinatura: _______________________________________________________________________ 
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IMOBILIÁRIOS  

 
 
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 : 
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 empreende dor . 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.  
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Ficha 1 (permanente) 
 

 

Disciplina: CONTRATOS IMOBILIÁRIOS  Código: NI 128 

 ( X ) Obrigatória       (     ) Optativa ( X ) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

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

CH Total: 30 

CH semanal:  02 
Padrão (PD): 30 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE): 0 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
1 - Noções gerais de contratos imobiliários; 
2 - Corretagem; 
3 - Compra e venda; 
4 - Troca ou permuta; 
5 - Mandato; 
6 - Administração de imóveis; 
7 - Locação. 

 
Coordenadora de Curso: Prof.ª Dr.ª Beatriz Accioly Alves Marchiori  
 
 
Assinatura: _______________________________________________________________________ 
 

 
  



 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

SETOR DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
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IMOBILIÁRIOS  

 
 
Bibliografia Básica: 
AGHIARIAN, H. Curso de Direito Imobiliário . 8. ed. Rio de Janeiro : Lúmen Juris, 2009. 
AVVAD, P. E. Direito Imobiliário : Teoria Geral e Negócios Imobiliários. Rio de Janeiro : Renovar, 
2009. 
VENOSA, S. de S. Direito Civil : Teoria Geral das Obrigações e Teoria Geral dos Contratos. v. 2.  9 ed. 
São Paulo : Atlas, 2009. 
 
Bibliografia Complementar: 
BRASIL. Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 . Código Civil Brasileiro. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm>. 
CHALHUB, M. N. Negócio fiduciário . 4. ed. Rio de Janeiro : Renovar, 2009. 
DINIZ, M. H. Curso de Direito Civil Brasileiro : Teoria Geral das Obrigações. v. 2. 24. ed. São Paulo : 
Saraiva, 2009. 
_____. Curso de Direito Civil Brasileiro : Teoria das Obrigações Contratuais. v. 3. 25. ed. São Paulo : 
Saraiva, 2009. 
_____. Tratado Teórico e Prático dos Contratos . 6. ed. São Paulo : Saraiva, 2006. 
SILVA, B. M. e. Compra de Imóveis . São Paulo : Atlas, 2003. 
VENOSA, S. de S. Direito Civil : Contratos em Espécie. 10. ed. São Paulo : Atlas, 2010. 
ZENUN, A. Da Compra e Venda e da Troca . Rio de Janeiro : Forense, 2000. 
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IMOBILIÁRIOS  

 

Ficha 1 (permanente) 
 
 

Disciplina: SISTEMA NOTARIAL E REGISTRAL  Código: NI 129 

 ( X ) Obrigatória      (     ) Optativa ( X ) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

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

CH Total: 45 

CH semanal: 03 
Padrão (PD): 45 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0  Orientada (OR): 0  Prática Específica (PE): 0  

 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
1 - Serviços notariais e de registro; 
2 - Notários e Registradores; 
3 - Registros Públicos; 
4 - Tipos de Registros Públicos; 
5 - Matrícula, registro e averbação; 
6 - Escritura pública; 
7 - Cartório de notas; 
8 - Incorporações imobiliárias; 
9 - Parcelamentos de solo. 
 
 
Coordenadora de Curso: Prof.ª Dr.ª Beatriz Accioly Alves Marchiori  
 
 
Assinatura: _______________________________________________________________________ 
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SETOR DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM NEGÓCIOS 

IMOBILIÁRIOS  

 
 
Bibliografia Básica: 
BRASIL. Lei 6.015, de 31 de dezembro de 1973 . Dispõe sobre os registros públicos e dá outras 
providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6015original.htm>. 
BRASIL. Lei 8.935, de 18 de novembro de 1994 . Regulamenta o art. 236 da Constituição Federal, 
dispondo sobre serviços notariais e de registro. (Lei dos cartórios) Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8935.htm>. 
CENEVIVA, W. Lei dos registros públicos comentada . 20. ed. atual. São Paulo : Saraiva, 1999. 
_____. Lei dos notários e dos registradores : comentada (Lei n. 8.935/94). 7. ed. rev. e atual. São Paulo : 
Saraiva, 2009.  
 
Bibliografia Complementar: 
ARAÚJO, M. D. B. Sistema registral e notarial . Curitiba : IESDE Brasil, 2007.  
REZENDE, A. C. F. Incorporação imobiliária, instituição de condomíni os e loteamentos 
urbanos : prática nos processos. 10. ed. rev. e atual. Campinas, SP : Millennium, 2010. 
SALLES, V. Direito registral imobiliário . 2. ed. rev. São Paulo : Saraiva, 2008. 
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Ficha 1 (permanente) 
 
 

 

Disciplina: PROJETO INTERDISCIPLINAR II  Código: NI 130 

 ( X ) Obrigatória      (     ) Optativa ( X ) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

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

CH Total: 150 

CH semanal: 10 
Padrão (PD): 45 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0  Orientada (OR): 105  Prática Específica (PE): 0  

 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
Desenvolvimento de atividades ordenadas e sequenciais, envolvendo as áreas do Urbanismo e do Direito, 
visando a simulação de projetos relevantes para a área imobiliária, compreendendo tanto a questão 
urbanística quanto a jurídica. Aspectos técnicos do Urbanismo e do Direito examinados no estudo de 
viabilidade e implantação de projetos urbanísticos relevantes para a área imobiliária, bem como de 
aspectos que interferem diretamente na atividade do negociador imobiliário. 
  
 
 
Coordenadora de Curso: Prof.ª Dr.ª Beatriz Accioly Alves Marchiori  
 
 
Assinatura: _______________________________________________________________________ 
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Bibliografia Básica: 
FIORILLO, C. A. P. Estatuto da cidade comentado : Lei 10.257/2001: Lei do Meio Ambiente Artificial. 5. ed. 
rev., atual. e ampl. São Paulo : Revista dos Tribunais, 2012. 
INSTITUTO PÓLIS. Estatuto da Cidade : guia para implementação pelos municípios e cidadãos. Instituto 
Pólis, 2001. Disponível em < http://www.polis.org.br/uploads/962/962.zip>. 
PINTO, V. C. Direito urbanístico : Plano Diretor e Direito de Propriedade. 3.ed. rev. e atual. São Paulo : 
Revista dos Tribunais, 2011. 
SILVA, J. A. da. Direito urbanístico brasileiro . 6. ed. atual. São Paulo: Malheiros, 2010. 
 
Bibliografia Complementar: 
BUENO, L. M. M.; CYMBALISTA, R. Planos diretores municipais : novos conceitos de planejamento. 
Annablume, 2007. 
DALLARI, A. A.; FERRAZ, S. (org.). Estatuto da Cidade : comentários à lei federal 10.257/2001. 3. ed. São 
Paulo: Malheiros: 2010. 
MACHADO, P. A. L. Direito ambiental brasileiro . 20. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo : Malheiros, 2012. 
MUKAI, T. Direito urbano e ambiental . 4. ed. rev. e ampl. Belo Horizonte : Fórum, 2010. 
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Ficha 1 (permanente) 
 

 

Disciplina: MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE  Código: NI 131 

 ( X ) Obrigatória       (     ) Optativa ( X ) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

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

CH Total: 30 

CH semanal:  02 
Padrão (PD): 30 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE): 0 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
1 - Noções de ecologia; 
2 - Histórico da crise ambiental; 
3 - Evolução da legislação ambiental no Brasil;  
4 - Licenciamento ambiental: EIA/RIMA; 
5 - Conservação da natureza: Sistema Nacional de Unidades de Conservação; 
6 - Ecologia urbana; 
7 - Tecnologias limpas; 
8 - Ecoedifícios. 
 
 
Coordenadora de Curso: Prof.ª Dr.ª Beatriz Accioly Alves Marchiori  
 
 
Assinatura: _______________________________________________________________________ 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
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IMOBILIÁRIOS  

 
 
Bibliografia Básica: 
CUNHA, S. B.; GUERRA, A. J. T. A questão ambiental : diferentes abordagens. 2012. 7. ed. Rio de 
Janeiro: Bertrand Brasil. 248p 
FARIAS, T. Licenciamento ambiental : aspectos teóricos e práticos. 3. ed. Belo Horizonte, MG : Fórum, 
2011.  
ODUM, E. P. Fundamentos de ecologia . São Paulo : Thomson Learning, c 2007. 
 
Bibliografia Complementar: 
HERCULANO, S. Meio ambiente : questões conceituais. Niteroi, RJ : Universidade Fluminense, 2000 
LISBOA, C. P.; KINDEL, E. I. Educação ambiental : da teoria à prática. Porto Alegre : Mediação, 2012. 
MACHADO, P. A. L. Direito ambiental brasileiro . 20. ed. São Paulo, SP: Malheiros, 2012.  
MUKAI, T. Direito urbano e ambiental . 4.ed. Belo Horizonte, MG: Fórum, 2010.  
SELENE, H. Meio ambiente : questões conceituais. Niterói: Universidade Fluminense, 2000. 
SILVA, J. R.; SATTLER, M. A. Sustentabilidade do ambiente construído : o que você tem com isso?  
artigos selecionado. Recife: ANTAC, 2010. 
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Ficha 1 (permanente) 
 

 

Disciplina: CONDOMÍNIOS E INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS  Código: NI 132 

 ( X ) Obrigatória       (     ) Optativa ( X ) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

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

CH Total: 30 

CH semanal:  02 
Padrão (PD): 30 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE): 0 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
1 - Noções gerais de condomínio; 
2 - Condomínio edilício; 
3 - Despesas do condomínio e sua forma de rateio; 
4 - Penalidades; 
5 - Assembleia geral;  
6 - Administração de condomínios; 
7 - Extinção do condomínio edilício; 
8 - Incorporações imobiliárias;  
9 - Patrimônio de afetação na incorporação imobiliária; 
10 - A construção do condomínio edilício; 
11 - Contrato de incorporação imobiliária. 
 
 
Coordenadora de Curso: Prof.ª Dr.ª Beatriz Accioly Alves Marchiori  
 
 
Assinatura: _______________________________________________________________________ 
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Bibliografia Básica: 
AGHIARIAN, H. Curso de Direito Imobiliário . 8. ed. Rio de Janeiro : Lúmen Júris, 2009.  
GHEZZI, L. L. A incorporação imobiliária à luz do Código de Defes a do Consumidor . São Paulo : 
Revista dos Tribunais, 2007. 
VENOSA, S. de S. Direito civil : Direitos Reais. 10. ed. São Paulo : Atlas, 2010. 
 
Bibliografia Complementar: 
BRASIL. Lei 4.591, de 16 de dezembro de 1964 . Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4591.htm> 
BRASIL. Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 . Código Civil Brasileiro. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm> 
CHALHUB, M. N. Da incorporação imobiliária . Rio de Janeiro : Renovar, 2003. 
TEPEDINO, G. Multipropriedade imobiliária . São Paulo : Saraiva, 1993. 
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Ficha 1 (permanente) 
 

 

Disciplina: DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL  Código: NI 133 

 ( X ) Obrigatória       (     ) Optativa ( X ) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

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

CH Total: 30 

CH semanal:  02 
Padrão (PD): 30 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE): 0 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
1 - O Código de Defesa do Consumidor e as relações de consumo; 
2 - Proteção contratual do consumidor; 
3 - Os contratos imobiliários e o Código de Defesa do Consumidor; 
4 - Noções gerais de responsabilidade civil; 
5 - Responsabilidade civil subjetiva e objetiva; 
6 - Excludentes da responsabilidade civil; 
7 - Responsabilidade civil do fornecedor nas relações de consumo; 
8 - A responsabilidade civil na atividade do corretor de imóveis. 
 

 
Coordenadora de Curso: Prof.ª Dr.ª Beatriz Accioly Alves Marchiori  
 
 
Assinatura: _______________________________________________________________________ 
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Bibliografia Básica: 
DINIZ, M. H. Curso de direito civil brasileiro : Responsabilidade civil. 24. ed. São Paulo : Saraiva, 2010. 
GHEZZI, L. L. A incorporação imobiliária à luz do Código de Defe sa do Consumidor e do Código 
Civil . São Paulo : Revista dos Tribunais, 2007. 
VENOSA, S. de S. Direito civil : responsabilidade civil. v. 4. 3. ed. São Paulo : Atlas, 2003. 
 
Bibliografia Complementar: 
AZEVEDO, A. V. Teoria geral das obrigações e responsabilidade civ il . 12. ed. São Paulo : Atlas, 2011. 
CAVALIERI FILHO, S. Programa de responsabilidade civil . 8. ed. rev. e atual. São Paulo : Atlas, 2008. 
LISBOA, R. S. Responsabilidade civil nas relações de consumo . 2. ed. rev. e atual. São Paulo : Revista 
dos Tribunais, 2006.  
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Ficha 1 (permanente) 
 

 

Disciplina: DIREITO TRIBUTÁRIO  Código: NI 134 

 ( X ) Obrigatória       (     ) Optativa ( X ) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

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

CH Total: 30 

CH semanal:  02 
Padrão (PD): 30 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE): 0 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
1 - Direito Tributário; 
2 - Tributo; 
3 - As Espécies tributárias e o sistema constitucional tributário; 
4 - Da competência tributária; 
5 - Limitações ao poder de tributar; 
6 - Obrigação tributária; 
7 - Tributos incidentes sobre bens imóveis; 
8 - Tributos incidentes sobre serviços. 

 
Coordenadora de Curso: Prof.ª Dr.ª Beatriz Accioly Alves Marchiori  
 
 
Assinatura: _______________________________________________________________________ 
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Bibliografia Básica: 
AMARO, L. Direito tributário brasileiro . São Paulo : Saraiva. 
CARVALHO, P. de B. Curso de direito tributário . São Paulo : Saraiva. 
CARRAZA, R. A. Curso de direito constitucional tributário . São Paulo : Malheiros. 
 
Bibliografia Complementar: 
BALEEIRO, A. Direito Tributário Brasileiro . 11. ed. atual. Rio de Janeiro : Forense, 2001. 
BASTOS, C. R. Curso de Direito Financeiro e Direito Tributário . São Paulo : Saraiva, 1991. 
BECKER, A. A. Teoria Geral do Direito Tributário . 6. ed. São Paulo : Noeses, 2013. 
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Ficha 1 (permanente) 
 
 

 

Disciplina: PROJETO INTERDISCIPLINAR III  Código: NI 135 

 ( X ) Obrigatória      (     ) Optativa ( X ) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

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

CH Total: 150 

CH semanal: 10 
Padrão (PD): 30 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0  Orientada (OR): 120  Prática Específica (PE): 0  

 

 
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). 
 
 
Coordenadora de Curso: Prof.ª Dr.ª Beatriz Accioly Alves Marchiori  
 
 
Assinatura: _______________________________________________________________________ 
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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 : 
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.  
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Ficha 1 (permanente) 
 
 

Disciplina: MATEMÁTICA FINANCEIRA  Código: NI 136 

 ( X ) Obrigatória      (     ) Optativa ( X ) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

Pré-requisito: - Co-requisito: - Modalidade: (   ) Presencial     (   ) Totalmente EaD     (X) 25% EaD (15 horas) 

CH Total: 60 

CH semanal: 04 
Padrão (PD): 60 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0  Orientada (OR): 0  Prática Específica (PE): 0  

 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
1 - Conceitos gerais e juros simples; 
2 - Juros compostos; 
3 - Desconto; 
4 - Inflação: taxa real, nominal, efetiva, indicadores de inflação (IGP-M, INPC, TR, etc.); 
5 - Taxas equivalentes, taxas proporcionais e custo efetivo total; 
6 - Fluxos de caixa; 
7 - Análise de investimento: TIR, VPL, capitalização; 
8 - Coeficientes de financiamento; 
9 - Sistemas de amortização: SAC, SACRE, Misto, PRICE (juros pré-fixados e pós-fixados); Aplicações ao 
mercado de financiamento imobiliário; 
10 - Linhas de financiamento imobiliário e outras formas de acesso ao imóvel; Documentação. 
 
 
Coordenadora de Curso: Prof.ª Dr.ª Beatriz Accioly Alves Marchiori  
 
 
Assinatura: _______________________________________________________________________ 
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Bibliografia Básica: 
ASSAF Neto, A. Matemática financeira e suas aplicações . 10. ed. São Paulo : Atlas, 2008. 
HAZZAN, S.; POMPEO, J. N. Matemática financeira . 6. ed.  São Paulo : Saraiva, 2007. 
SPINELLI, W. Matemática comercial e financeira . 3. ed. São Paulo : Ática. 1998 
 
Bibliografia Complementar: 
LAPPONI, J. C. Modelagem financeira com Excel e VBA . Rio de Janeiro : Campus, 2008. 
VIEIRA Sobrinho, J. D. Matemática financeira . 7. ed. São Paulo : Atlas, 2000. 
PUCCINI, A. L. Matemática financeira :objetiva e aplicada. 8. ed., rev. e atual. São Paulo : Saraiva, 2009. 
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Ficha 2 (variável) 
 
 

Disciplina: MATEMÁTICA FINANCEIRA  Código: NI 136 

 ( X ) Obrigatória      (     ) Optativa ( X ) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

Pré-requisito: - Co-requisito: - Modalidade: (   ) Presencial     (   ) Totalmente EaD     ( X ) 25% EaD (15 horas) 

CH Total: 60 

CH semanal: 04 
Padrão (PD): 60 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0  Orientada (OR): 0  Prática Específica (PE): 0  

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
1 - Conceitos gerais e juros simples; 
2 - Juros compostos; 
3 - Desconto; 
4 - Inflação: taxa real, nominal, efetiva, indicadores de inflação (IGP-M, INPC, TR, etc.); 
5 - Taxas equivalentes, taxas proporcionais e custo efetivo total; 
6 - Fluxos de caixa; 
7 - Análise de investimento: TIR, VPL, capitalização; 
8 - Coeficientes de financiamento; 
9 - Sistemas de amortização: SAC, SACRE, Misto, PRICE (juros pré-fixados e pós-fixados); Aplicações ao 
mercado de financiamento imobiliário; 
10 - Linhas de financiamento imobiliário e outras formas de acesso ao imóvel; Documentação. 
 
1 - Identificação da disciplina:   
 
A presente disciplina, a ser ofertada na modalidade semi-presencial, denominada MATEMÁTICA 
FINANCEIRA, integra o rol de disciplinas obrigatórias da  matriz curricular do Curso Superior de Tecnologia 
em Negócios Imobiliários e trata-se de uma disciplina de 60 horas. 
 
2 - Justificativa para oferta da disciplina parcialment e à distância:  
 
O acadêmico de Negócios Imobiliários necessita construir, ao longo do curso, autonomia para pesquisa e 
condução de estudos práticos que necessite realizar profissionalmente. Portanto, a oferta de disciplinas 
semi-presenciais objetiva promover situações nas quais a autonomia do estudante seja reforçada. Nesta 
disciplina, ele se defrontará com exercícios de cálculo de matemática financeira, a partir dos conteúdos 
transmitidos, o que proporcionará habilidades profissionais autônomas. Entretanto, no processo de 
aprendizado desta disciplina haverá o apoio da tutoria, presencial e à distância. 
Neste sentido, a disciplina na modalidade semi-presencial permitirá ao futuro egresso a compreensão 
básica e aplicada de conteúdo da área de matemática financeira.  Esse conteúdo está relacionado à sua 
atividade profissional e promoverá condições para que, ao longo de sua carreira, ele adquira autonomia na 
implementação de cálculos em financiamento imobiliário e outras aplicações. Estes cálculos, por sua vez, 
são fundamentados no conhecimento da matemática financeira, adquirido em sua graduação e atualizado 
ao longo de seu exercício profissional. 
Destaca-se, por fim, que o conteúdo da disciplina, ministrado na forma semi-presencial, abordará questões 
relevantes, de forma prática.  
 
3 - Objetivos:  
 
Geral: Capacitar o estudante a compreender e utilizar as técnicas da matemática financeira e comercial, 
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prevendo sua aplicação por meio de exercícios e de trabalho prático. 
 
Específicos:  Calcular juros e descontos simples e compostos. Entender e calcular deferenciais entre taxas 
de juros. Estimar um fluxo de caixa e calcular indicadores de investimento (TIR, VPL, etc.). Estimar 
contratos de sistemas de amortização em diferentes regimes de juros. Expor as linhas de financiamento 
imobiliário e outras formas de acesso ao imóvel.  
 
4 - Unidades do Programa:  
 
Todas as unidades serão abordadas de forma duo-modal, observando o seguinte roteiro de atividades: 
a) Apresentação do conteúdo a ser estudado: a ser feita pelo docente no início da unidade, de forma 
presencial. Em tal momento, os estudantes receberão indicação de material didático atualizado, inclusive de 
bibliografia complementar a ser pesquisada individualmente; 
b) Cálculos em matemática financeira: trata-se de conhecimento que norteará o estudo à distância da 
unidade. Consiste em um conjunto de conteúdos e informações, transmitidas presencialmente, de caráter 
prático que relacionam os conteúdos de matemática financeira e financiamento imobiliário, visando o 
domínio do processo de financiamento imobiliário e demais cálculos pertinentes em finanças. Esse 
conteúdo tem vinculação direta com a realidade profissional dos tecnólogos em negócios imobiliários.  
As informações e exemplos de cálculos serão passados durante a disciplina. Para a execução de cálculos 
específicos e simulação de financiamento imobiliário será necessário que o estudante estude o material 
disponibilizado pelo docente e busque complementação na bibliografia indicada. Mas, principalmente é 
necessário o exercício dos cálculos.  
Estes exercícios de cálculo devem ser entregues de acordo com calendário estabelecido no primeiro 
encontro presencial. Destaca-se o caráter prático desta atividade. 
c) Orientações na execução dos cálculos: processo de tutoria a ser realizado pelo docente da disciplina, ao 
longo da unidade, e por meio do qual os estudantes poderão tirar dúvidas e receber orientações.  
d) Conclusão da unidade: ao final da unidade, será realizado encontro para a apresentação do conteúdo da 
etapa de modo que o estudante tenha orientação sobre o trabalho realizado. 
Em relação ao conteúdo da ementa constante da Ficha 1 desta disciplina, ele está dividido em 4 unidades, 
que serão trabalhadas conforme descrito abaixo:  
Unidade  Tema Atividade  CH 
Unidade 1 1. Conceitos gerais, 

juros simples, juros 
compostos. 
 

- Ambientação ao Moodle. 
- Apresentação do conteúdo, da metodologia a ser 
adotada, dos mecanismos de comunicação.  
- Inserção do primeiro tema da ementa com 
desenvolvimento do modelo de atividade que será 
realizado ao longo dos módulos. – 9 horas/aula 
presenciais. 
- Etapa de como são feitos os cálculos de juros; 
resolução de exercícios – 3 horas/aula à distância. 
- Finalização do conteúdo com a análise conjunta da 
etapa individualmente (por estudante); o que 
corresponde a primeira parte da disciplina. – 2 
horas/aula presenciais. 

14 horas/aula 
sendo 11 
presenciais 

Unidade 2 2. Desconto, inflação: 
taxa real, nominal, 
efetiva, indicadores 
de inflação (IGP-M, 
INPC, TR, etc.). 
Taxas equivalentes, 
taxas proporcionais e 
custo efetivo total. 
 

- Introdução ao conteúdo da unidade com aula 
expositiva na qual serão apresentadas, de forma 
genérica, as linhas gerais do conteúdo e será explicado 
o estudo dirigido, a ser desenvolvido com orientação à 
distância. – 8 horas/aula presenciais. 
- Etapa de calculo de descontos e taxas, resolução de 
exercícios. – 4 horas/aula à distância. 
- Finalização do conteúdo com a análise dos resultados 
apresentados para a etapa. – 2 horas/aula presenciais. 

14 horas/aula 
sendo 10 
presenciais 

- Avaliação presencial A ser feita em sala de aula mediante prova escrita 2 horas/aula 
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sobre o conteúdo tratado nas duas primeiras etapas. 

Unidade 3 3. Fluxos de caixa, 
Análise de 
investimento: TIR, 
VPL, capitalização. 

- Introdução ao conteúdo da unidade com aula 
expositiva na qual serão apresentadas, de forma 
genérica, as linhas gerais do conteúdo e será explicado 
o estudo dirigido, a ser desenvolvido com orientação à 
distância. – 8 horas/aula presenciais. 
- Etapa de cálculos de indicadores de investimento; 
resolução de exercícios de aplicação. – 4 horas/aula à 
distância. 
-Finalização do conteúdo com a análise dos resultados 
apresentados para a etapa. – 2 horas/aula presenciais 

14 horas/aula 
sendo 10 
presenciais 

Unidade 4 4. Coeficientes de 
financiamento; 
Sistemas de 
amortização: SAC, 
SACRE, Misto, 
PRICE (juros pré-
fixados e pós-
fixados), aplicações 
ao mercado de 
financiamento 
imobiliário; Linhas de 
financiamento e 
outras formas de 
acesso ao imóvel, 
documentação. 

- Introdução ao conteúdo da unidade com aula 
expositiva na qual serão apresentadas, de forma 
genérica, as linhas gerais do conteúdo e será explicado 
o estudo dirigido, a ser desenvolvido com orientação à 
distância. – 8 horas/aula presenciais. 
- Etapa de cálculos de financiamento imobiliário; 
resolução de exercícios de aplicação. – 4 horas/aula à 
distância. 
- Finalização do conteúdo com a análise do material 
apresentado na etapa. – 2 horas/aula presenciais. 

14 horas/aula 
sendo 10 
presenciais 

- Avaliação presencial A ser feita em sala de aula mediante prova escrita 
sobre conteúdo tratado nas duas últimas etapas. 

2 horas/aula 

Todas as unidades de ensino-aprendizagem serão abordadas na forma duo-modal, com as seguintes 
características: 
a) Sistema de comunicação: Será utilizado o Moodle como ambiente virtual de aprendizado, disponível no 
SEPT. 
b) Modelo de tutoria à distância e presencial: o docente da disciplina exercerá a tutoria da mesma. O tempo 
reservado para tutoria é de 2 horas semanais, sendo 1 hora para tutoria à distância e 1 hora para tutoria 
presencial, além da carga presencial semanal da disciplina. 
c) Material didático específico: Os estudantes receberão, no início em primeira unidade o indicativo de 
material bibliográfico. O conteúdo será representado pelo material didático específico que contemplará o 
conteúdo de matemática financeira a ser estudado, composto tanto por material produzido pelo docente da 
disciplina quanto por textos complementares ao tema. Ademais, receberá listas de exercícios e dados para 
executar exercícios de aplicação, postados pelo professor no ambiente virtual de aprendizagem.   
Logo, a atividade exigirá do estudante a compreensão do conteúdo estudado, a leitura do material de apoio 
entregue pelo professor, a leitura da bibliografia complementar, a resolução de exercícios e, se for o caso, 
de contato com o professor/tutor para sanar dúvidas sobre os encaminhamentos possíveis para os 
exercícios. 
d) Infraestrutura de suporte tecnológico, científico e instrumental à disciplina: Os estudantes poderão utilizar 
a infra-estrutura disponível para os acadêmicos do Setor que consiste em 3 laboratórios de informática que 
funcionam durante os três períodos do dia, máquinas disponíveis na biblioteca do SEPT, bem como seus 
equipamentos pessoais; para aqueles que os tenham disponíveis poderão utilizar o acesso a internet sem 
fio da universidade disponível no setor. Além disso, também poderão utilizar o acervo da biblioteca da 
universidade, no qual constam os títulos indicados na bibliografia. 
e) Previsão de período de ambientação dos recursos tecnológicos a serem utilizados pelos discentes: A 
disciplina prevê um momento, na primeira unidade da disciplina, no qual os cursistas farão o processo de 
ambientação na Plataforma Moodle. 
f) Identificação do controle de frequência das atividades:  
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Em cada encontro presencial, representado por 2 horas/aula, a frequência será objeto de controle 
convencional, sendo realizada pela chamada nominal dos estudantes matriculados. O controle de 
frequência das atividades a distância se dará pela contrapartida da entrega das atividades em ambiente 
virtual. 
 
5 - Procedimentos Didáticos Presenciais  
 
Aulas expositivas com auxilio do quadro de giz, projetor de mídia e software específico. 
 
6 - Metodologia de avaliação  

 
A avaliação da disciplina consistirá em um processo avaliativo, representado pelo conjunto de exercícios 
realizados ao longo do semestre e postados pelo estudante no ambiente virtual de aprendizagem (como 
contrapartida aos exercícios propostos pelo professor), bem como de avaliações formais presenciais. 
Portanto, serão realizadas duas avaliações presenciais individuais sem consulta com peso 80% na nota final 
da disciplina, uma para as unidades 1 e 2, e outra para as unidades 3 e 4 do conteúdo da disciplina. 
Além disso, haverá 4 listas de exercícios propostos (uma para cada unidade de estudo) a serem resolvidas 
pelos estudantes no formato à distância, em grupo ou de forma individualizada, cujo peso será de 20% da 
nota final da disciplina. Estas 4 avaliações devem ser postadas pelo(s) estudante(s) no ambiente virtual de 
aprendizagem e terão o mesmo peso entre si no que se refere à nota. 
 
7 - Procedimentos Didáticos “a Distância”  
 
Os estudantes receberão as informações necessárias em ambiente virtual de aprendizagem (após 
apresentação presencial) e deverão exercitar cálculos do conteúdo, conforme cada unidade estudada. Uma 
vez terminada a atividade, os estudantes deverão postar no mesmo ambiente os documentos inerentes a 
resolução dos exercícios. 
 
8 - Referências Bibliográficas:  
 
Para que o processo de ensino-aprendizagem semi-presencial atinja o objetivo geral proposto, é necessário 
que os acadêmicos tenham acesso e consultem a bibliografia técnica especializada e dirigida à sua 
realidade profissional, bem como exercitem os cálculos propostos. Desta forma, a consulta ao material 
didático específico e atualizado, bem como o exercício de cálculo, é indispensável. Além disso, recomenda-
se a consulta às obras referenciadas e existentes em quantidade suficiente na biblioteca do Setor, em 
pontos específicos do conteúdo, de modo que o conhecimento seja consolidado. 
 
Bibliografia Básica: 
ASSAF Neto, A. Matemática financeira e suas aplicações . 10. ed. São Paulo : Atlas, 2008. 
HAZZAN, S.; POMPEO, J. N. Matemática financeira . 6. ed.  São Paulo : Saraiva, 2007. 
SPINELLI, W. Matemática comercial e financeira . 3. ed. São Paulo : Ática. 1998 
 
Bibliografia Complementar: 
LAPPONI, J. C. Modelagem financeira com Excel e VBA . Rio de Janeiro : Campus, 2008. 
VIEIRA Sobrinho, J. D. Matemática financeira . 7. ed. São Paulo : Atlas, 2000. 
PUCCINI, A. L. Matemática financeira :objetiva e aplicada. 8. ed., rev. e atual. São Paulo : Saraiva, 2009. 
 
9 - Professor responsável da disciplina:  
 
 
Coordenadora de Curso: Prof.ª Dr.ª Beatriz Accioly Alves Marchiori  
 
 
Assinatura: _______________________________________________________________________ 
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Ficha 1 (permanente) 
 
 

Disciplina: INTRODUÇÃO AO DIREITO  Código: NI 137 

 ( X ) Obrigatória      (     ) Optativa ( X ) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

Pré-requisito: - Co-requisito: - Modalidade: (   ) Presencial     (   ) Totalmente EaD     (X) 50% EaD  (30 horas) 

CH Total: 60 

CH semanal: 04 
Padrão (PD): 60 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0  Orientada (OR): 0  Prática Específica (PE): 0  

 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
1 - Noção geral de Direito; 
2 - Direitos Fundamentais; 
3 - Direito Civil; 
4 - Relação jurídica; 
5 - Fatos jurídicos; 
6 - Negócio jurídico; 
7 - Sujeitos do negócio jurídico; 
8 - Objeto do negócio jurídico; 
9 - Forma do negócio jurídico; 
10 - Elementos do negócio jurídico; 
11 - Prescrição. 
 
 
Coordenadora de Curso: Prof.ª Dr.ª Beatriz Accioly Alves Marchiori  
 
 
Assinatura: _______________________________________________________________________ 
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Bibliografia Básica: 
DINIZ, M. H. Compêndio de introdução à ciência do direito : introdução à teoria geral do direito, à filosofia 
do direito, à sociologia jurídica e à lógica jurídica, norma jurídica e aplicação do direito. 23. ed. rev. e atual. 
São Paulo : Saraiva, 2012. 
_____. Curso de direito civil brasileiro I : teoria geral do direito civil. v. 1. 29. ed. São Paulo : Saraiva, 
2012.  
MORAES, A. de. Direito Constitucional . 28 ed. rev. e atual. até a EC n. 68/11 e a súmula vinculante 31. 
São Paulo : Atlas, 2012. 
 
Bibliografia Complementar: 
BRASIL. Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 . Código Civil Brasileiro. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm. Acesso em 25/03/2016. 
GONÇALVES, C. R. Direito Civil : Parte geral. 16. ed. São Paulo : Saraiva, 2008. 
VENOSA, S. de S. Direito Civil : Parte geral. 12. ed. São Paulo : Atlas, 2012. 
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Ficha 2 (variável) 
 
 

Disciplina: INTRODUÇÃO AO DIREITO  Código: NI 137 

 ( X ) Obrigatória      (     ) Optativa ( X ) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

Pré-requisito: - Co-requisito: - Modalidade: (   ) Presencial     (   ) Totalmente EaD     (X) 50% EaD (30 horas) 

CH Total: 60 

CH semanal: 04 
Padrão (PD): 60 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0  Orientada (OR): 0  Prática Específica (PE): 0  

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
1 - Noção geral de Direito; 
2 - Direitos Fundamentais; 
3 - Direito Civil; 
4 - Relação jurídica; 
5 - Fatos jurídicos; 
6 - Negócio jurídico; 
7 - Sujeitos do negócio jurídico; 
8 - Objeto do negócio jurídico; 
9 - Forma do negócio jurídico; 
10 - Elementos do negócio jurídico; 
11 - Prescrição. 
 

PROGRAMA (itens de cada unidade didática)  
 
1 - Noção geral de Direito: Sistema jurídico e ordenamento jurídico. Normas, norma jurídica e Lei. Direito 
Público e Direito Privado. Fontes do Direito. Hierarquia das normas jurídicas. 
2 - Direitos Fundamentais: Direitos e garantias individuais. Direitos Humanos. Articulação dos Direitos 
Humanos com as relações étnico-raciais e com a história e cultura afro-brasileira, africana e indígena. 
3 - Direito Civil: Contextualização do tema no âmbito do Direito Privado e articulação com a área de 
negócios jurídicos. 
4 - Relação jurídica: Noção geral e relevância para o estudo dos negócios jurídicos.  
5 - Fatos jurídicos: Classificação. Diferenciação entre ato e negócio jurídico. A relação entre os negócios 
jurídicos e os contratos. A relevância do tema para os negócios imobiliários. 
6 - Negócio jurídico: Noção geral. Existência, validade e eficácia. Requisitos de validade. Espécies.  
7 - Sujeitos do negócio jurídico: Pessoa física: personalidade, capacidade e incapacidade, suprimento de 
capacidade. Pessoa jurídica. 
8 - Objeto do negócio jurídico: Noção geral. Comportamento, bens e patrimônio. Classificação dos bens: 
corpóreos e incorpóreos, públicos e privados, móveis e imóveis, fungíveis e infungíveis, consumíveis e 
inconsumíveis, singulares e coletivos, principais e acessórios.  
9 - Forma do negócio jurídico: Liberdade de forma e exceções à regra. 
10 - Elementos acidentais do negócio jurídico: Condição. A condição resolutiva e sua relevância para os 
negócios imobiliários. Termo. Encargo.  
11 - Prescrição: a relevância da passagem do tempo nos negócios jurídicos. 

 
JUSTIFICATIVA  

 
A escolha pela oferta semi-presencial desta disciplina justifica-se por vários aspectos, dentre os quais 
destacam-se os seguintes: 
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• A disciplina semi-presencial promove uma flexibilidade de estudo aos cursistas pois, em sua 

maioria, são estudantes que trabalham durante o dia e frequentam o curso à noite; 
• A existência de encontros presenciais e de atividades à distância, conjugados e orientados pelo 

docente, ajudam a promover a construção da autonomia para o aprendizado e para a pesquisa, 
aspectos essenciais na sociedade e no mundo do trabalho contemporâneos; 

• A Educação à Distância cria condições para que o estudante torne-se protagonista de seu processo 
de formação e qualificação, permitindo ao docente que o auxilie em sua trajetória individual de 
modo mais personalizado e não massificado; 

• Por fim, como se trata de uma disciplina semi-presencial, haverá o acompanhamento direto da 
apreensão dos conteúdos, que, em se tratando de avaliação, terá duas delas individuais e 
presenciais, conforme determina a Resolução 30/90 – CEPE, e outras à distância, representadas 
por estudos dirigidos, conforme explicitado abaixo, no item “Formas de avaliação”. 

 
OBJETIVO GERAL  

 
Proporcionar ao estudante uma visão geral do sistema jurídico brasileiro, capacitando-o a compreender e 
aplicar seus conhecimentos na área de negócios imobiliários. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO  

 
Compreender o sistema jurídico brasileiro; 
Compreender o sentido e a utilização das normas jurídicas nas variadas áreas do conhecimento relevantes 
para os negócios imobiliários; 
Compreender o sentido e a relevância dos direitos fundamentais bem como sua articulação com a noção de 
Direitos Humanos e de relações étnico-raciais; 
Compreender a noção geral de negócio jurídico e seus elementos fundamentais, quais sejam, sujeito, objeto 
e forma, bem como sua aplicação aos negócios jurídicos. 

 
PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

 
Todas as unidades serão abordadas de forma duo-modal, observando o seguinte roteiro de atividades: 
a) Apresentação do conteúdo a ser estudado: a ser feita pelo docente no início da unidade, de forma 
presencial. Em tal momento, os estudantes receberão material didático atualizado, com indicação de 
bibliografia complementar a ser pesquisada individualmente; 
b) Entrega do estudo dirigido: material que norteará o estudo à distância da unidade. Consiste em um 
conjunto de situações práticas que relacionam conteúdos jurídicos à realidade profissional dos analistas e 
desenvolvedores de sistemas e que sejam relevantes para a atividade profissional. Para sua resolução será 
necessário que o estudante analise e estude o material entregue pelo docente e busque complementação 
na bibliografia indicada. Destaca-se o caráter prático desta atividade. 
c) Orientação para o desenvolvimento do estudo dirigido: processo de tutoria a ser realizado pelo docente 
da disciplina, ao longo da unidade, e por meio do qual os estudantes poderão tirar dúvidas que surjam 
quando da realização dos estudos dirigidos.  
d) Conclusão da unidade: ao final da unidade, será realizado outro encontro para a correção presencial dos 
estudos dirigidos de modo que o estudante tenha uma resposta imediata às situações práticas analisadas e 
estudadas individualmente. 
e) Sistema de comunicação: Será utilizado o Moodle como ambiente virtual de aprendizado, disponível no 
SEPT. 
f) Modelo de tutoria à distância e presencial: o docente da disciplina exercerá a tutoria da mesma. O tempo 
reservado para tutoria é de 2 horas semanais, sendo 1 hora para tutoria à distância e 1 hora para tutoria 
presencial, além da carga presencial semanal da disciplina. 
g) Material didático específico: Os estudantes receberão, no início de cada unidade, dois materiais, a saber, 
o conteúdo e o estudo dirigido. O conteúdo será representado pelo material didático específico que 
contemplará o conteúdo técnico-jurídico a ser estudado, composto tanto por material produzido pelo 
docente da disciplina quanto por textos complementares e legislação relacionada ao tema.  
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Além disso, junto ao conteúdo será entregue um roteiro para estudo dirigido, estruturado a partir de casos 
concretos que exigirão do estudante a compreensão do conteúdo estudado, da leitura do material de apoio 
entregue pela professora, de leitura da bibliografia complementar e, se for o caso, de contato com a 
professora/tutora para tirar dúvidas sobre os encaminhamentos possíveis para o estudo. 
h) Infraestrutura de suporte tecnológico, científico e instrumental à disciplina: Os estudantes poderão utilizar 
a infra-estrutura disponível para os acadêmicos do Setor que consiste em 3 laboratórios de informática que 
funcionam durante os três períodos do dia, bem como com as máquinas disponíveis na biblioteca do SEPT 
e os equipamentos pessoais, para aqueles que os tenham disponíveis, cujo acesso à internet pode ser feito 
por meio do sistema de wireless disponível no Setor. Além disso, também poderão utilizar o acervo da 
biblioteca do Setor, no qual constam os títulos indicados no item VII adiante posto. 
i) Previsão de período de ambientação dos recursos tecnológicos a serem utilizados pelos discentes: A 
disciplina prevê um momento, na primeira unidade da disciplina, no qual os cursistas farão o processo de 
ambientação na Plataforma Moodle. 
j) Identificação do controle de frequência das atividades presenciais:  
Em cada encontro presencial, representado por 2 horas/aula, a frequência será objeto de controle 
convencional, sendo realizada pela chamada nominal dos estudantes matriculados. A frequência das 
atividades à distância será computada pelo acesso ao moodle, conforme definido no documento inicial que 
será entregue aos estudantes e em respeito à característica das atividades e dos conteúdos tratados na 
modalidade à distância. 
 

FORMAS DE AVALIAÇÃO  
 

A avaliação da disciplina consistirá em um processo avaliativo, representado por um conjunto de atividades, 
presenciais e à distância, que serão realizadas ao longo do semestre, conforme segue abaixo: 
a) A primeira avaliação individual consistirá em uma prova presencial, com consulta exclusivamente à 
legislação sem comentários, compreendendo a primeira parte do conteúdo estudado e cujo peso 
corresponderá a 40% da nota semestral; 
b) A segunda avaliação individual consistirá em uma prova presencial, com consulta exclusivamente à 
legislação sem comentários, compreendendo a segunda parte do conteúdo estudado e cujo peso 
corresponderá a 40% da nota semestral; 
c) A terceira avaliação será representada por um conjunto de estudos dirigidos acerca de conteúdos 
práticos, estudados em sala de aula. Tais avaliações serão realizadas à distância, em grupo e sob a 
orientação do professor, a ser feita por meio do AVA. Para tanto, será utilizada a ferramenta “Tarefa” para o 
envio dos trabalhos. Além disso, para cada estudo dirigido haverá um “Fórum”, no qual os estudantes 
poderão expor suas dúvidas e compartilhar impressões e possíveis soluções para as questões práticas que 
estarão analisando, sendo que o professor da disciplina será o mediador de tal atividade. Em cada estudo 
dirigido, os estudantes terão que aplicar os conteúdos estudados para resolver situações práticas 
relacionadas à sua formação profissional, efetivando a relação entre teoria e prática. O peso total deste 
conjunto de avaliações corresponderá a 20% da nota semestral.  
Em todas as avaliações as questões serão preferencialmente de caráter prático, demandando aos 
estudantes que se posicione juridicamente frente a situações que poderá encontrar ao longo de sua 
atividade profissional. Objetiva-se, com isso, que o estudante tenha uma noção geral das situações que 
poderá enfrentar em sua vida profissional, bem como quais serão os caminhos possíveis para resolvê-las, 
proporcionando-se, com isso, a criação de capacidade de pesquisa autônoma e de condições de resolução 
de problemas. 
E para responder as questões, tanto com consulta quanto sem consulta, será necessário o conhecimento 
adquirido a partir do estudo do material didático de apoio ao estudo do conteúdo, de pesquisa junto à 
bibliografia especializada indicada, das reflexões feitas nos estudos dirigidos e da consulta à 
professora/tutora acerca de dúvidas originadas ao longo do semestre e na realização dos estudos dirigidos. 
 

BIBLIOGRAFIA  

Para que o processo de ensino-aprendizado semi-presencial atinja o objetivo geral acima exposto, é 
necessário que os acadêmicos tenham acesso e consultem bibliografia técnica especializada e dirigida à 
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realidade profissional específica. Desta forma, a consulta ao material didático específico e atualizado é 
indispensável. 
Além disso, recomenda-se a consulta às seguintes obras, abaixo referenciadas e existentes em quantidade 
suficiente na biblioteca do Setor, em pontos específicos do conteúdo, de modo que o conhecimento seja 
consolidado. 
 
Bibliografia Básica: 
DINIZ, M. H. Compêndio de introdução à ciência do direito : introdução à teoria geral do direito, à filosofia 
do direito, à sociologia jurídica e à lógica jurídica, norma jurídica e aplicação do direito. 23. ed. rev. e atual. 
São Paulo : Saraiva, 2012. 
_____. Curso de direito civil brasileiro I : teoria geral do direito civil. v. 1. 29. ed. São Paulo : Saraiva, 
2012.  
MORAES, A. de. Direito Constitucional . 28 ed. rev. e atual. até a EC n. 68/11 e a súmula vinculante 31. 
São Paulo : Atlas, 2012. 
 
Bibliografia Complementar: 
BRASIL. Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 . Código Civil Brasileiro. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm. Acesso em 25/03/2016. 
GONÇALVES, C. R. Direito Civil : Parte geral. 16. ed. São Paulo : Saraiva, 2008. 
VENOSA, S. de S. Direito Civil : Parte geral. 12. ed. São Paulo : Atlas, 2012. 
 
 
Professor da Disciplina: __________________________________________ 
 
Assinatura: __________________________________________ 
 
 
Coordenadora de Curso: Prof.ª Dr.ª Beatriz Accioly Alves Marchiori 
 
Assinatura: _________________________________________________________ 
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Ficha 1 (permanente) 
 
 

Disciplina: ESTATÍSTICA DESCRITIVA E INFERENCIAL  Código: NI 138 

 ( X ) Obrigatória      (     ) Optativa ( X ) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

Pré-requisito: - Co-requisito: - Modalidade: (   ) Presencial     (   ) Totalmente EaD     ( X ) 25% EaD (15 horas ) 

CH Total: 60 

CH semanal: 04 
Padrão (PD): 60 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0  Orientada (OR): 0  Prática Específica (PE): 0  

 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
1 - Fundamentos da estatística; 
2 - Representação em gráficos em tabelas, distribuição de frequência; 
3 - Medidas de posição, medidas de dispersão; 
4 - Técnicas de amostragem; 
5 - Estimativa e Inferência estatística por Mínimos Quadrados Ordinários (MQO); 
6 - Problemas relacionados ao MQO (multicolinearidade, heterocedasticidade, autocorrelação serial e 
espacial); 
7 - Aplicações no mercado imobiliário.  
 
 
Coordenadora de Curso: Prof.ª Dr.ª Beatriz Accioly Alves Marchiori  
 
 
Assinatura: _______________________________________________________________________ 
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Bibliografia Básica: 
GUJARATI, D. Econometria Básica . 4. ed. São Paulo : Makron Books/Campus, 2006. 
KAZMIER, L. Estatística aplicada a economia e administração . 4. ed. São Paulo : Makron Books, 2007. 
DOWNING, D.; CLARK, J. Estatística aplicada . 3. ed. São Paulo : Saraiva, 2011.  
 
Bibliografia Complementar: 
ANDERSON, D.R.; WILLIANS, T. A; SWEENEY, T. J. Estatística Aplicada à Administração e Economia.  
São Paulo: Thomson Pioneira. 2. ed. 2007. 
MORETTIN, P. A.; BUSSAB, W. de O. Estatística Básica  . 6. ed. Saraiva, 2009. 
SPIEGEL, M. R.; Estatística . 2. ed. São Paulo : McGraw-Hill do Brasil, 1985. 
STEVENSON, W. J. Estatística aplicada à administração . São Paulo: Harbra, 2001. 
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Ficha 2 (variável) 
 
 

Disciplina: ESTATÍSTICA DESCRITIVA E INFERENCIAL  Código: NI 138 

 ( X ) Obrigatória      (     ) Optativa ( X ) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

Pré-requisito: - Co-requisito: - Modalidade: (   ) Presencial     (  ) Totalmente EaD     ( X ) 25% EaD (15 horas ) 

CH Total: 60 

CH semanal: 04 
Padrão (PD): 60 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0  Orientada (OR): 0  Prática Específica (PE): 0  

 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
1 - Fundamentos da estatística; 
2 - Representação em gráficos em tabelas, distribuição de frequência; 
3 - Medidas de posição, medidas de dispersão; 
4 - Técnicas de amostragem; 
5 - Estimativa e Inferência estatística por Mínimos Quadrados Ordinários (MQO); 
6 - Problemas relacionados ao MQO (multicolinearidade, heterocedasticidade, autocorrelação serial e 
espacial); 
7 - Aplicações no mercado imobiliário.  
 
1 - Identificação da discip lina:  
 
A presente disciplina, a ser ofertada na modalidade semi-presencial, denominada ESTATÍSTICA 
DESCRITIVA E INFERENCIAL, integra o rol de disciplinas obrigatórias da  matriz curricular do Curso 
Superior de Tecnologia em Negócios Imobiliários e trata-se de uma disciplina de 60 horas. 
 
2 - Justificativa para oferta da disciplina parcialment e à distância:  
 
O acadêmico de Negócios Imobiliários necessita construir, ao longo do curso, autonomia para pesquisa e 
condução de estudos práticos que necessite realizar profissionalmente. Portanto, a oferta de disciplinas 
semi-presenciais objetiva promover situações nas quais a autonomia do estudante seja reforçada. Nesta 
disciplina, ele se defrontará com um estudo simulado, a partir dos conteúdos já transmitidos, e poderá 
implementar certos estudos técnicos de forma autônoma. Entretanto, sempre apoiado por tutoria, 
presencial e à distância. 
Neste sentido, a disciplina na modalidade semi-presencial permitirá ao futuro egresso a compreensão 
básica e aplicada de conteúdo da área de estatística descritiva e inferencial. Esse conteúdo está 
relacionado à sua atividade profissional e promoverá condições para que, ao longo de sua carreira, ele 
adquira autonomia na implementação de estudos de avaliação (precificação) de imóveis. Estes estudos, 
por sua vez, são fundamentados no conhecimento da estatística e economia, adquirido em sua graduação 
e atualizado ao longo de seu exercício profissional. Destaca-se, por fim, que o conteúdo da disciplina, 
ministrado na forma semi-presencial, abordará questões relevantes, de forma prática.  
 
3 - Objetivos  
 
Geral: Capacitar o estudante a compreender e utilizar as técnicas de estatística descritiva e inferencial em 
aplicações do mercado imobiliário. 
 
Específicos:  Apresentar dados em gráficos e tabelas e distribuições de frequência. Calcular as medidas de 
posição e dispersão, além de entender o processo de amostragem. Estimar e inferir sob o método MQO 
(mínimos quadrados ordinários), considerando os possíveis problemas econométricos, aplicações no 
mercado imobiliário (estimativa de preço ou valor de mercado de imóveis). 
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4 - Unidades do Programa   
 
Todas as unidades serão abordadas de forma duo-modal, observando o seguinte roteiro de atividades: 
a) Apresentação do conteúdo a ser estudado: a ser feita pelo docente no início da unidade, de forma 
presencial. Em tal momento, os estudantes receberão indicação de material didático atualizado, inclusive 
de bibliografia complementar a ser pesquisada individualmente; 
b) As etapas nos cálculos em estatística descritiva e inferencial: trata-se de conhecimento que norteará o 
estudo à distância da unidade. Consiste em um conjunto de conteúdos e informações (bases de dados), 
distribuídas aos estudantes, de caráter prático que relacionam os conteúdos de estatística e mercado 
imobiliário, visando aplicações estatísticas ao mercado imobiliário. Esse conteúdo tem vinculação direta 
com a realidade profissional dos tecnólogos em negócios imobiliários.  
As informações e bases de dados (para simulação) serão distribuídas durante a disciplina. Para as 
aplicações e cálculos estatísticos será necessário que o estudante analise e estude o material entregue 
pelo docente e busque complementação na bibliografia indicada. Mas, principalmente é necessário o 
exercício de cálculos, estimativas e testes aplicados de estatística (em software livre indicado pelo 
professor), sob a forma de etapas. Os produtos (cálculos, testes e estimativas) resultantes destas etapas 
devem ser entregues de acordo com calendário estabelecido no primeiro encontro presencial. Destaca-se o 
caráter prático desta atividade. 
c) Orientações no desenvolvimento das etapas de estimativa: processo de tutoria a ser realizado pelo 
docente da disciplina, ao longo da unidade, e por meio do qual os estudantes poderão tirar dúvidas e 
receber orientações; 
d) Conclusão da unidade: ao final da unidade, será realizado encontro para a apresentação do conteúdo da 
etapa de modo que o estudante tenha orientação sobre o trabalho realizado. 
Em relação ao conteúdo da ementa constante da Ficha 1 desta disciplina, ele está dividido em 4 unidades, 
que serão trabalhadas conforme descrito abaixo:  
Unidade  Tema Atividade  CH 
Unidade 1 1. Fundamentos da 

estatística. 
Representação em 
gráficos em tabelas, 
distribuição de 
frequência. Medidas 
de posição, medidas 
de dispersão. 

- Ambientação ao Moodle. 
- Apresentação do conteúdo, da metodologia a ser 
adotada, dos mecanismos de comunicação.  
- Inserção do primeiro tema da ementa com 
desenvolvimento do modelo de atividade que será 
realizado ao longo dos módulos. – 8 horas/aula 
presenciais. 
- Etapa de introdução ao estudo da estaística; efetuar 
exercícios manuais e em software (livre) estatístico – 4 
horas/aula à distância. 
- Finalização do conteúdo com a análise conjunta da 
etapa individualmente (por estudante); o que 
corresponde a primeira parte da disciplina. – 2 
horas/aula presenciais. 

14 horas/aula 
sendo 10 
presenciais 

Unidade 2 2. Técnicas de 
amostragem. 
Estimativa e 
Inferência estatística 
por mínimos 
quadrados ordinários 
(MQO).  

- Introdução ao conteúdo da unidade com aula 
expositiva na qual serão apresentadas, de forma 
genérica, as linhas gerais do conteúdo e será explicada 
a rotina de cálculo, a ser desenvolvido com orientação 
à distância. – 8 horas/aula presenciais. 
- Etapa de exercícios e estimativas – 4 horas/aula à 
distância. 
- Finalização do conteúdo com a análise dos resultados 
apresentados para a etapa. – 2 horas/aula presenciais. 

14 horas/aula 
sendo 10 
presenciais 

- Avaliação presencial A ser feita em sala de aula mediante prova escrita de 
cálculo referente ao conteúdo elaborado nas duas 
primeiras etapas. 

2 horas/aula 

Unidade 3 3. Os problemas 
relacionados ao MQO 
(multicolinearidade, 
heterocedasticidade, 

- Introdução ao conteúdo da unidade com aula 
expositiva na qual serão apresentadas, de forma 
genérica, as linhas gerais do conteúdo e serão 
explicados os testes a serem desenvolvidos com 

14 horas/aula 
sendo 10 
presenciais 
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autocorrelação serial 
e espacial). 

orientação à distância. – 8 horas/aula presenciais. 
- Etapa de testes estatísticos e correções de erros 
(consistência). – 4 horas/aula à distância. 
-Finalização do conteúdo com a análise dos resultados 
apresentados para a etapa. – 2 horas/aula presenciais. 

Unidade 4 4. Aplicações no 
mercado imobiliário.  

- Introdução ao conteúdo da unidade com aula 
expositiva na qual serão apresentadas, de forma 
genérica, as linhas gerais do conteúdo e será 
explicada a interpretação de resultados, a ser 
desenvolvida com orientação à distância. – 9 
horas/aula presenciais. 
- Etapa de estimativas do preço ou valor de mercado 
do imóvel. – 3 horas/aula à distância. 
- Finalização do conteúdo com a análise do material 
apresentado na etapa. – 2 horas/aula presenciais. 

14 horas/aula 
sendo 11 
presenciais 

- Avaliação presencial A ser feita em sala de aula mediante prova escrita 
referente as duas últimas unidades. 

2 horas/aula 

Todas as unidades de ensino-aprendizagem serão abordadas na forma duo-modal, com as seguintes 
características: 
a) Sistema de comunicação: Será utilizado o Moodle como ambiente virtual de aprendizado, disponível no 
SEPT. 
b) Modelo de tutoria à distância e presencial: o docente da disciplina exercerá a tutoria da mesma. O tempo 
reservado para tutoria é de 2 horas semanais, sendo 1 hora para tutoria à distância e 1 hora para tutoria 
presencial, além da carga presencial semanal da disciplina. 
c) Material didático específico: Os estudantes receberão no decorrer das unidades a indicação dos 
materiais bibliográficos, os exercícios propostos e a base de dados a ser analisada. O conteúdo será 
representado pelo material didático específico que contemplará o conteúdo de estatística a ser estudado, 
composto tanto por material produzido pelo docente da disciplina quanto por textos complementares ao 
tema. Ademais, receberá uma base de dados (real) do mercado imobiliário para desenvolver algumas 
etapas do estudo.   
Além disso, junto ao conteúdo será entregue um roteiro para a elaboração das etapas do estudo. Logo, a 
atividade exigirá do estudante a compreensão do conteúdo estudado, a leitura do material de apoio 
entregue pelo professor, a leitura da bibliografia complementar, os exercícios com a base de dados e, se for 
o caso, de contato com o professor/tutor para sanar dúvidas sobre os encaminhamentos possíveis para o 
estudo. 
d) Infraestrutura de suporte tecnológico, científico e instrumental à disciplina: Os estudantes poderão utilizar 
a infra-estrutura disponível para os acadêmicos do Setor que consiste em 3 laboratórios de informática que 
funcionam durante os três períodos do dia, máquinas disponíveis na biblioteca do SEPT, bem como seus 
equipamentos pessoais; para aqueles que os tenham disponíveis poderão acessar a internet sem fio da 
universidade no SEPT. Além disso, também poderão utilizar o acervo da biblioteca do universidade, no qual 
constam os títulos indicados na bibliografia. 
e) Previsão de período de ambientação dos recursos tecnológicos a serem utilizados pelos discentes: A 
disciplina prevê um momento, na primeira unidade da disciplina, no qual os cursistas farão o processo de 
ambientação na Plataforma Moodle. 
f) Identificação do controle de frequência das atividades:  
Em cada encontro presencial, representado por 2 horas/aula, a frequência será objeto de controle 
convencional, sendo realizada pela chamada nominal dos estudantes matriculados. O controle de 
frequência das atividades a distância se dará em contrapartida as atividades entregues no ambiente virtual. 

 
5 - Procedimentos Didáticos Presenciais  
 
Aulas expositivas com auxilio do quadro de giz, projetor de mídia e software estatístico. 
 
6 - Metodologia de avaliação  
 
A avaliação da disciplina consistirá em um processo avaliativo, representado por 2 provas escritas 
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presenciais e sem consulta e pelo conjunto de tarefas realizadas ao longo do semestre, segundo as 
unidades de conteúdo estabelecidas. Portanto, serão realizadas 2 (duas) avaliações presenciais individuais 
sem consulta com peso de 80% sobre a nota final da disciplina; a primeira sobre os conteúdos das 
unidades de aprendizagem 1 e 2, e a segunda sobre os conteúdos das unidades de aprendizagem 3 e 4.  
Além disso, haverá 4 avaliações à distância, baseadas em exercícios propostos, sendo uma para cada 
unidade de estudo explicitada no quadro de distribuição do conteúdo, cujo peso será de 20% da nota final 
da disciplina. Estas 4 avaliações devem ser postadas pelo(s) estudante(s) no ambiente virtual de 
aprendizagem e terão o mesmo peso entre si no que se refere à nota. 
  
7 - Procedimentos Didáticos “a Distância”  
 
Os estudantes receberão as informações necessárias em ambiente virtual de aprendizagem (após 
apresentação presencial) e deverão exercitar cálculos, testes e estimativas em software (livre) estatístico. 
Uma vez terminada a atividade, os estudantes deverão postar no mesmo ambiente os documentos 
inerentes a resolução das tarefas. 
 
8 - Referências Bibliográficas:  
 
Para que o processo de ensino-aprendizagem semi-presencial atinja o objetivo geral proposto, é necessário 
que os acadêmicos tenham acesso e consultem a bibliografia técnica especializada e dirigida à sua 
realidade profissional, bem como exercitem os procedimentos técnicos sob a base de dados estatística. 
Desta forma, a consulta ao material didático específico e atualizado, bem como o exercício sob a base de 
dados, é indispensável. Além disso, recomenda-se a consulta às obras referenciadas e existentes em 
quantidade suficiente na biblioteca do Setor, em pontos específicos do conteúdo, de modo que o 
conhecimento seja consolidado.  
 
Bibliografia Básica: 
GUJARATI, D. Econometria Básica . 4. ed. São Paulo : Makron Books/Campus, 2006. 
KAZMIER, L. Estatística aplicada a economia e administração . 4. ed. São Paulo : Makron Books, 2007. 
DOWNING, D.; CLARK, J. Estatística aplicada . 3. ed. São Paulo : Saraiva, 2011.  
 
Bibliografia Complementar: 
ANDERSON, D.R.; WILLIANS, T. A; SWEENEY, T. J. Estatística Aplicada à Administração e Economia.  
São Paulo: Thomson Pioneira. 2. ed. 2007. 
MORETTIN, P. A.; BUSSAB, W. de O. Estatística Básica  . 6. ed. Saraiva, 2009. 
SPIEGEL, M. R.; Estatística . 2. ed. São Paulo : McGraw-Hill do Brasil, 1985. 
STEVENSON, W. J. Estatística aplicada à administração . São Paulo: Harbra, 2001. 
 
9 - Professor responsável da disciplina:  
 
 
Coordenadora de Curso: Prof.ª Dr.ª Beatriz Accioly Alves Marchiori  
 
 
Assinatura: _______________________________________________________________________ 
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Ficha 1 (permanente) 
 
 

Disciplina: DIREITO DAS OBRIGAÇÕES E TEORIA GERAL DOS CONTRATOS  Código: NI 139 

 ( X ) Obrigatória      (     ) Optativa ( X ) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

Pré-requisito: - Co-requisito: - Modalidade:  (   ) Presencial     (   ) Totalmente EaD     (X) 25% EaD (15 horas) 

CH Total: 60 

CH semanal: 04 
Padrão (PD): 60 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0  Orientada (OR): 0  Prática Específica (PE): 0  

 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
1 - Obrigações;  
2 - Modalidade das obrigações; 
3 - Adimplemento das obrigações; 
4 - Inadimplemento das obrigações; 
5 - Transmissão das obrigações; 
6 - Titulo de crédito; 
7 - Contratos; 
8 - Elementos e requisitos dos contratos; 
9 - Formação dos contratos; 
10 - Classificação dos contratos; 
11 - Extinção dos contratos. 
 
 
Coordenadora de Curso: Prof.ª Dr.ª Beatriz Accioly Alves Marchiori  
 
 
Assinatura: _______________________________________________________________________ 
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Bibliografia Básica: 
DINIZ, M. H. Curso de direito civil brasileiro : Teoria geral das obrigações. 23 ed. rev. São Paulo : Saraiva, 
2008. v. 2. 
_____. Curso de direito civil brasileiro : Teoria geral das obrigações contratuais e extracontratuais. 24 ed. 
rev. São Paulo : Saraiva, 2008. v. 3. 
_____. Tratado teórico e prático dos contratos : de acordo com o novo Código Civil (Lei n. 10.406, de 10-
1-2002), o projeto de lei n.6.960/2002 e a lei n.11.101/2005. 6. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo : Saraiva, 
2006. 
 
Bibliografia Complementar: 
AZEVEDO, A. V. Teoria geral dos contratos típicos e atípicos : Curso de Direito Civil. 3.ed. São Paulo : 
Atlas, 2009. 
GONÇALVES, C. R. Direito Civil brasileiro : Teoria geral das obrigações. 9 ed. rev. São Paulo : Saraiva, 
2012. v. II. 
VENOSA, S. de S. Direito civil : Teoria geral das obrigações. 10 ed. São Paulo : Atlas, 2010. v. 2. 
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Ficha 2 (variável) 
 
 

Disciplina: DIREITO DAS OBRIGAÇÕES E TEORIA GERAL DOS CONTRATOS  Código: NI 139 

 ( X ) Obrigatória      (     ) Optativa ( X ) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

Pré-requisito: - Co-requisito: - Modalidade:  (   ) Presencial     (   ) Totalmente EaD     (X) 25% EaD (15 horas) 

CH Total: 60 

CH semanal: 04 
Padrão (PD): 60 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0  Orientada (OR): 0  Prática Específica (PE): 0  

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
1 - Obrigações;  
2 - Modalidade das obrigações; 
3 - Adimplemento das obrigações; 
4 - Inadimplemento das obrigações; 
5 - Transmissão das obrigações; 
6 - Titulo de crédito; 
7 - Contratos; 
8 - Elementos e requisitos dos contratos; 
9 - Formação dos contratos; 
10 - Classificação dos contratos; 
11 - Extinção dos contratos. 
 

PROGRAMA (itens de cada unidade didática)  
 
1 - Obrigação: Noção geral; Fonte das obrigações; 
2 - Modalidade das obrigações: Obrigação de meio e obrigação de resultado; Obrigação de dar, obrigação 
de fazer e obrigação de não fazer; Obrigação indivisível e obrigação divisível; Obrigação solidária e 
obrigação subsidiária; 
3 - Adimplemento das obrigações: Adimplemento direto; Adimplemento indireto; 
4 - Extinção das obrigações sem adimplemento; 
5 - Inadimplemento das obrigações: Inadimplemento absoluto; Inadimplemento relativo ou mora; Cláusula 
Penal; 
6 - Transmissão das obrigações: Cessão de débito; Cessão de crédito;  
7 - Titulo de crédito: Noção geral; A nota promissória e sua relevância nos negócios imobiliários; 
8 - Contrato: Noção geral; A relação entre contrato e obrigação; Princípios contratuais; 
9 - Elementos e requisitos dos contratos; 
10 - Formação do contrato; 
11 - Classificação dos contratos: contratos de adesão; 
12 - Extinção dos contratos. 

 
JUSTIFICATIVA  

 
A escolha pela oferta semi-presencial desta disciplina justifica-se por vários aspectos, dentre os quais 
destacam-se os seguintes: 

• A disciplina semi-presencial promove uma flexibilidade de estudo aos cursistas pois, em sua 
maioria, são estudantes que trabalham durante o dia e frequentam o curso à noite; 
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• A existência de encontros presenciais e de atividades à distância, conjugados e orientados pelo 

docente, ajudam a promover a construção da autonomia para o aprendizado e para a pesquisa, 
aspectos essenciais na sociedade e no mundo do trabalho contemporâneos; 

• A Educação à Distância cria condições para que o estudante torne-se protagonista de seu processo 
de formação e qualificação, permitindo ao docente que o auxilie em sua trajetória individual de 
modo mais personalizado e não massificado; 

• Por fim, como se trata de uma disciplina semi-presencial, haverá o acompanhamento direto da 
apreensão dos conteúdos, que, em se tratando de avaliação, terá duas delas individuais e 
presenciais, conforme determina a Resolução 30/90 – CEPE, e outras à distância, representadas 
por estudos dirigidos, conforme explicitado abaixo, no item “Formas de avaliação”. 

 
OBJETIVO GERAL  

Proporcionar ao estudante uma visão geral do Direito das Obrigações e de sua relação com a Teoria Geral 
dos Contratos, capacitando-o a articular os dois conteúdos e a aplicar seus conhecimentos na área de 
negócios imobiliários. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO  

Compreender a organização jurídica do Direito das Obrigações; 
Compreender a organização jurídica da Teoria Geral dos Contratos; 
Compreender a articulação existente entre os dois conteúdos e a relevância de ambos, bem como da 
articulação entre eles existente, para os negócios imobiliários; 
Realizar a aplicação prática dos institutos a situações concretas relacionadas a negócios imobiliários. 
 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 
Todas as unidades serão abordadas de forma duo-modal, observando o seguinte roteiro de atividades: 
a) Apresentação do conteúdo a ser estudado: a ser feita pelo docente no início da unidade, de forma 
presencial. Em tal momento, os estudantes receberão material didático atualizado, com indicação de 
bibliografia complementar a ser pesquisada individualmente; 
b) Entrega do estudo dirigido: material que norteará o estudo à distância da unidade. Consiste em um 
conjunto de situações práticas que relacionam conteúdos jurídicos à realidade profissional dos analistas e 
desenvolvedores de sistemas e que sejam relevantes para a atividade profissional. Para sua resolução será 
necessário que o estudante analise e estude o material entregue pelo docente e busque complementação 
na bibliografia indicada. Destaca-se o caráter prático desta atividade. 
c) Orientação para o desenvolvimento do estudo dirigido: processo de tutoria a ser realizado pelo docente 
da disciplina, ao longo da unidade, e por meio do qual os estudantes poderão tirar dúvidas que surjam 
quando da realização dos estudos dirigidos.  
d) Conclusão da unidade: ao final da unidade, será realizado outro encontro para a correção presencial dos 
estudos dirigidos de modo que o estudante tenha uma resposta imediata às situações práticas analisadas e 
estudadas individualmente. 
e) Sistema de comunicação: Será utilizado o Moodle como ambiente virtual de aprendizado, disponível no 
SEPT. 
f) Modelo de tutoria à distância e presencial: o docente da disciplina exercerá a tutoria da mesma. O tempo 
reservado para tutoria é de 2 horas semanais, sendo 1 hora para tutoria à distância e 1 hora para tutoria 
presencial, além da carga presencial semanal da disciplina. 
g) Material didático específico: Os estudantes receberão, no início de cada unidade, dois materiais, a saber, 
o conteúdo e o estudo dirigido. O conteúdo será representado pelo material didático específico que 
contemplará o conteúdo técnico-jurídico a ser estudado, composto tanto por material produzido pelo 
docente da disciplina quanto por textos complementares e legislação relacionada ao tema.  
Além disso, junto ao conteúdo será entregue um roteiro para estudo dirigido, estruturado a partir de casos 
concretos que exigirão do estudante a compreensão do conteúdo estudado, da leitura do material de apoio 
entregue pela professora, de leitura da bibliografia complementar e, se for o caso, de contato com a 
professora/tutora para tirar dúvidas sobre os encaminhamentos possíveis para o estudo. 
h) Infraestrutura de suporte tecnológico, científico e instrumental à disciplina: Os estudantes poderão utilizar 
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a infra-estrutura disponível para os acadêmicos do Setor que consiste em 3 laboratórios de informática que 
funcionam durante os três períodos do dia, bem como com as máquinas disponíveis na biblioteca do SEPT 
e os equipamentos pessoais, para aqueles que os tenham disponíveis, cujo acesso à internet pode ser feito 
por meio do sistema de wireless disponível no Setor. Além disso, também poderão utilizar o acervo da 
biblioteca do Setor, no qual constam os títulos indicados no item VII adiante posto. 
i) Previsão de período de ambientação dos recursos tecnológicos a serem utilizados pelos discentes: A 
disciplina prevê um momento, na primeira unidade da disciplina, no qual os cursistas farão o processo de 
ambientação na Plataforma Moodle. 
j) Identificação do controle de frequência das atividades presenciais:  
Em cada encontro presencial, representado por 2 horas/aula, a frequência será objeto de controle 
convencional, sendo realizada pela chamada nominal dos estudantes matriculados. A frequência das 
atividades à distância será computada pelo acesso ao Moodle, conforme definido no documento inicial que 
será entregue aos estudantes e em respeito à característica das atividades e dos conteúdos tratados na 
modalidade à distância. 

 
FORMAS DE AVALIAÇÃO  

 
A avaliação da disciplina consistirá em um processo avaliativo, representado por um conjunto de atividades, 
presenciais e à distância, que serão realizadas ao longo do semestre, conforme segue abaixo: 
a) A primeira avaliação individual consistirá em uma prova presencial, com consulta exclusivamente à 
legislação sem comentários, compreendendo a primeira parte do conteúdo estudado e cujo peso 
corresponderá a 40% da nota semestral; 
b) A segunda avaliação individual consistirá em uma prova presencial, com consulta a qualquer material 
impresso, compreendendo a segunda parte do conteúdo estudado e cujo peso corresponderá a 40% da 
nota semestral; 
c) A terceira avaliação será representada por um conjunto de estudos dirigidos acerca de conteúdos 
práticos, estudados em sala de aula. Tais avaliações serão realizadas à distância, em grupo e sob a 
orientação do professor, a ser feita por meio do AVA. Para tanto, será utilizada a ferramenta “Tarefa” para o 
envio dos trabalhos. Além disso, para cada estudo dirigido haverá um “Fórum”, no qual os estudantes 
poderão expor suas dúvidas e compartilhar impressões e possíveis soluções para as questões práticas que 
estarão analisando, sendo que o professor da disciplina será o mediador de tal atividade. Em cada estudo 
dirigido, os estudantes terão que aplicar os conteúdos estudados para resolver situações práticas 
relacionadas à sua formação profissional, efetivando a relação entre teoria e prática. O peso total deste 
conjunto de avaliações corresponderá a 20% da nota semestral.  
Em todas as avaliações as questões serão preferencialmente de caráter prático, demandando aos 
estudantes que se posicione juridicamente frente a situações que poderá encontrar ao longo de sua 
atividade profissional. Objetiva-se, com isso, que o estudante tenha uma noção geral das situações que 
poderá enfrentar em sua vida profissional, bem como quais serão os caminhos possíveis para resolvê-las, 
proporcionando-se, com isso, a criação de capacidade de pesquisa autônoma e de condições de resolução 
de problemas. 
E para responder as questões, tanto com consulta quanto sem consulta, será necessário o conhecimento 
adquirido a partir do estudo do material didático de apoio ao estudo do conteúdo, de pesquisa junto à 
bibliografia especializada indicada, das reflexões feitas nos estudos dirigidos e da consulta à 
professora/tutora acerca de dúvidas originadas ao longo do semestre e na realização dos estudos dirigidos. 
  

BIBLIOGRAFIA  
 

Para que o processo de ensino-aprendizado semi-presencial atinja o objetivo geral acima exposto, é 
necessário que os acadêmicos tenham acesso e consultem bibliografia técnica especializada e dirigida à 
realidade profissional específica. Desta forma, a consulta ao material didático específico e atualizado é 
indispensável. Além disso, recomenda-se a consulta às seguintes obras, abaixo referenciadas e existentes 
em quantidade suficiente na biblioteca do Setor, em pontos específicos do conteúdo, de modo que o 
conhecimento seja consolidado. 
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Bibliografia Básica : 
DINIZ, M. H. Curso de direito civil brasileiro : Teoria geral das obrigações. 23 ed. rev. São Paulo : 
Saraiva, 2008. v. 2. 
_____. Curso de direito civil brasileiro : Teoria geral das obrigações contratuais e extracontratuais. 24 ed. 
rev. São Paulo : Saraiva, 2008. v. 3. 
_____. Tratado teórico e prático dos contratos : de acordo com o novo Código Civil (Lei n. 10.406, de 10-
1-2002), o projeto de lei n.6.960/2002 e a lei n.11.101/2005. 6. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo : Saraiva, 
2006. 
 
Bibliografia Complementar: 
AZEVEDO, A. V. Teoria geral dos contratos típicos e atípicos : Curso de Direito Civil. 3.ed. São Paulo : 
Atlas, 2009. 
GONÇALVES, C. R. Direito Civil brasileiro : Teoria geral das obrigações. 9 ed. rev. São Paulo : Saraiva, 
2012. v. II. 
VENOSA, S. de S. Direito civil : Teoria geral das obrigações. 10 ed. São Paulo : Atlas, 2010. v. 2. 
 
 

 
Professor da Disciplina: __________________________________________ 
 
Assinatura: __________________________________________ 
 
 
Coordenadora de Curso: Prof.ª Dr.ª Beatriz Accioly Alves Marchiori 
 
Assinatura: ______________________________________________________ 
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Ficha 1 (permanente) 
 

 

Disciplina: DIREITO IMOBILIÁRIO  Código: NI 140 

 ( X ) Obrigatória       (     ) Optativa ( X ) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

Pré-requisito: - Co-requisito: - Modalidade:  (   ) Presencial     (  ) Totalmente EaD    (X) 16,7 % EaD (5 horas) 

CH Total: 30 

CH semanal:  02 
Padrão (PD): 30 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE): 0 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
1 - Compra e Venda; 
2 - Contratos utilizados na compra e venda de imóveis; 
3 - Permuta; 
4 - Impenhorabilidade de Bens.  

 
Coordenadora de Curso: Prof.ª Dr.ª Beatriz Accioly Alves Marchiori  
 
 
Assinatura: _______________________________________________________________________ 
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Bibliografia Básica: 
AGHIARIAN, H. Curso de Direito Imobiliário . 8. ed. Rio de Janeiro : Lúmen Juris, 2009. 
AVVAD, P. E. Direito Imobiliário : Teoria Geral e Negócios Imobiliários. Rio de Janeiro : Renovar, 2009. 
VENOSA, S. de S. Direito Civil : Teoria Geral das Obrigações e Teoria Geral dos Contratos. v. 2. 9. ed. São 
Paulo : Atlas, 2009. 
 
Bibliografia Complementar: 
BRASIL. Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 . Código Civil Brasileiro. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm> 
DINIZ, M. H. Curso de Direito Civil Brasileiro : Teoria Geral das Obrigações. v. 2. 24. ed. São Paulo : 
Saraiva, 2009. 
_____. Curso de Direito Civil Brasileiro : Teoria das Obrigações Contratuais. v. 3. 25 ed. São Paulo : 
Saraiva, 2009. 
VENOSA, S. de S. Direito Civil : Contratos em Espécie. 10 ed. São Paulo : Atlas, 2010. 
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Ficha 2 (variável) 
 
 

Disciplina: DIREITO IMOBILIÁRIO  Código: NI 140 

 ( X ) Obrigatória       (     ) Optativa ( X ) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

Pré-requisito: - Co-requisito: - Modalidade: (   ) Presencial    (  ) Totalmente EaD   (X ) 16,7 % EaD (5 horas) 

CH Total: 30 

CH semanal:  02 
Padrão (PD): 30 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE): 0 

EMENTA (Unidade Didática)  
 
1 - Compra e Venda; 
2 - Contratos utilizados na compra e venda de imóveis; 
3 - Permuta; 
4 - Impenhorabilidade de Bens.  
 

PROGRAMA (itens de cada unidade didática)  
 
1 - Compra e Venda: Conceito; Elementos essenciais (coisa, preço, consentimento, forma); Dos riscos; Das 
despesas; Do sobrestamento na entrega da coisa ou do pagamento; Das limitações à compra e venda; 
Venda "Ad Corpus" - "Ad Mensuram"; Cláusulas especiais à compra e venda; Pacto Adjeto de Hipoteca; 
Cláusula Resolutiva; Cláusula “Constituti”; Alienação Fiduciária de Imóvel; Vícios Redibitórios;  Evicção; 
Das Arras ou Sinal; 
2 - Contratos utilizados na compra e venda de imóveis: Contratos preliminares; Compromissos irretratáveis 
de compra e venda; Escritura pública de compra e venda; 
3 - Permuta: Conceito; Considerações; Tratamento Legal; 
4 - Impenhorabilidade de bens:  Lei 8009/90 e a proteção do bem de Família; As exceções de 
impenhorabilidade na área imobiliária. 
 

JUSTIFICATIVA  
 
A escolha pela oferta semi-presencial desta disciplina justifica-se por vários aspectos, dentre os quais 
destacam-se os seguintes: 

• A disciplina semi-presencial promove uma flexibilidade de estudo aos cursistas pois, em sua 
maioria, são estudantes que trabalham durante o dia e frequentam o curso à noite; 

• A existência de encontros presenciais e de atividades à distância, conjugados e orientados pelo 
docente, ajudam a promover a construção da autonomia para o aprendizado e para a pesquisa, 
aspectos essenciais na sociedade e no mundo do trabalho contemporâneos; 

• A Educação à Distância cria condições para que o estudante torne-se protagonista de seu 
processo de formação e qualificação, permitindo ao docente que o auxilie em sua trajetória 
individual de modo mais personalizado e não massificado; 

• Por fim, como se trata de uma disciplina semi-presencial, haverá o acompanhamento direto da 
apreensão dos conteúdos, que, em se tratando de avaliação, terá duas delas individuais e 
presenciais, conforme determina a Resolução 30/90 – CEPE, e outras à distância, representadas 
por estudos dirigidos, conforme explicitado abaixo, no item “Metodologia de Avaliação”. 

 
OBJETIVO GERAL  

 
Proporcionar ao estudante noções gerais sobre Direito Imobiliário, capacitando-o a compreender e aplicar 
seus conhecimentos na área de negócios imobiliários. 

 



 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

SETOR DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM NEGÓCIOS 

IMOBILIÁRIOS  

 
OBJETIVO ESPECÍFICO  

 
Compreender a normatização sobre Compra e Venda de imóveis e aplicá-la corretamente nos negócios 
imobiliários; 
Compreender a normatização sobre Permuta de imóveis e aplicá-la corretamente nos negócios imobiliários; 
Compreender a normatização sobre a Impenhorabilidade de Bens e aplicar corretamente tais normas no 
dia a dia da atividade profissional. 
 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 
Todas as unidades serão abordadas de forma duo-modal, observando o seguinte roteiro de atividades: 
a) Apresentação do conteúdo a ser estudado: a ser feita pelo docente no início da unidade, de forma 
presencial. Em tal momento, os estudantes receberão material didático atualizado, com indicação de 
bibliografia complementar a ser pesquisada individualmente; 
b) Entrega do estudo dirigido: material que norteará o estudo à distância da unidade. Consiste em um 
conjunto de situações práticas que relacionam conteúdos jurídicos à realidade profissional dos 
intermediários imobiliários e que sejam relevantes para a atividade profissional. Para sua resolução será 
necessário que o estudante analise e estude o material entregue pelo docente e busque complementação 
na bibliografia indicada. Destaca-se o caráter prático desta atividade. 
c) Orientação para o desenvolvimento do estudo dirigido: processo de tutoria a ser realizado pelo docente 
da disciplina, ao longo da unidade, e por meio do qual os estudantes poderão tirar dúvidas que surjam 
quando da realização dos estudos dirigidos.  
d) Conclusão da unidade: ao final da unidade, será realizado outro encontro para a correção presencial dos 
estudos dirigidos de modo que o estudante tenha uma resposta imediata às situações práticas analisadas e 
estudadas individualmente. 
e) Sistema de comunicação: Será utilizado o Moodle como ambiente virtual de aprendizado, disponível no 
SEPT. 
f) Modelo de tutoria à distância e presencial: o docente da disciplina exercerá a tutoria da mesma. O tempo 
reservado para tutoria é de 2 horas semanais, sendo 1 hora para tutoria à distância e 1 hora para tutoria 
presencial, além da carga presencial semanal da disciplina. 
g) Material didático específico: Os estudantes receberão, no início de cada unidade, dois materiais, a saber, 
o conteúdo e o estudo dirigido. O conteúdo será representado pelo material didático específico que 
contemplará o conteúdo técnico-jurídico a ser estudado, composto tanto por material produzido pelo 
docente da disciplina quanto por textos complementares e legislação relacionada ao tema.  
Além disso, junto ao conteúdo será entregue um roteiro para estudo dirigido, estruturado a partir de casos 
concretos que exigirão do estudante a compreensão do conteúdo estudado, da leitura do material de apoio 
entregue pelo professor, de leitura da bibliografia complementar e, se for o caso, de contato com o 
professor/tutor para tirar dúvidas sobre os encaminhamentos possíveis para o estudo. 
h) Infraestrutura de suporte tecnológico, científico e instrumental à disciplina: Os estudantes poderão utilizar 
a infra-estrutura disponível para os acadêmicos do Setor que consiste em 3 laboratórios de informática que 
funcionam durante os três períodos do dia, bem como com as máquinas disponíveis na biblioteca do SEPT 
e os equipamentos pessoais, para aqueles que os tenham disponíveis, cujo acesso à internet pode ser feito 
por meio do sistema de wireless disponível no Setor. Além disso, também poderão utilizar o acervo da 
biblioteca do Setor, no qual constam os títulos adiante indicados. 
i) Previsão de período de ambientação dos recursos tecnológicos a serem utilizados pelos discentes: A 
disciplina prevê um momento, na primeira unidade da disciplina, no qual os cursistas farão o processo de 
ambientação na Plataforma Moodle. 
j) Identificação do controle de frequência das atividades presenciais:  
Em cada encontro presencial, representado por 2 horas/aula, a frequência será objeto de controle 
convencional, sendo realizada pela chamada nominal dos estudantes matriculados. A frequência das 
atividades à distância será computada pelo acesso ao moodle, conforme definido no documento inicial que 
será entregue aos estudantes e em respeito à característica das atividades e dos conteúdos tratados na 
modalidade à distância. 
 

FORMAS DE AVALIAÇÃO  
 

A avaliação da disciplina consistirá em um processo avaliativo, representado por um conjunto de atividades, 
presenciais e à distância, que serão realizadas ao longo do semestre, conforme segue abaixo: 
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a) A primeira avaliação individual consistirá em uma prova presencial, com possibilidade de ser realizada 
com consulta exclusivamente à legislação sem comentários, compreendendo a primeira parte do conteúdo 
estudado e cujo peso corresponderá a 40% da nota semestral; 
b) A segunda avaliação individual consistirá em uma prova presencial, com possibilidade de ser realizada 
com consulta exclusivamente à legislação sem comentários, compreendendo a segunda parte do conteúdo 
estudado e cujo peso corresponderá a 40% da nota semestral; 
c) A terceira avaliação será representada por um conjunto de estudos dirigidos acerca de conteúdos 
práticos, estudados em sala de aula. Tais avaliações serão realizadas à distância, em grupo e sob a 
orientação do professor, a ser feita por meio do AVA. Para tanto, será utilizada a ferramenta “Tarefa” para o 
envio dos trabalhos. Além disso, para cada estudo dirigido haverá um “Fórum”, no qual os estudantes 
poderão expor suas dúvidas e compartilhar impressões e possíveis soluções para as questões práticas que 
estarão analisando, sendo que o professor da disciplina será o mediador de tal atividade. Em cada estudo 
dirigido, os estudantes terão que aplicar os conteúdos estudados para resolver situações práticas 
relacionadas à sua formação profissional, efetivando a relação entre teoria e prática. O peso total deste 
conjunto de avaliações corresponderá a 20% da nota semestral.  
Em todas as avaliações as questões serão preferencialmente de caráter prático, demandando aos 
estudantes que se posicionem juridicamente frente a situações que poderão encontrar ao longo de sua 
atividade profissional. Objetiva-se, com isso, que o estudante tenha uma noção geral das situações que 
poderá enfrentar em sua vida profissional, bem como quais serão os caminhos possíveis para resolvê-las, 
proporcionando-se, com isso, a criação de capacidade de pesquisa autônoma e de condições de resolução 
de problemas. 
E para responder as questões, tanto com consulta quanto sem consulta, será necessário o conhecimento 
adquirido a partir do estudo do material didático de apoio ao estudo do conteúdo, de pesquisa junto à 
bibliografia indicada, das reflexões feitas nos estudos dirigidos e da consulta ao professor/tutor acerca de 
dúvidas originadas ao longo do semestre e na realização dos estudos dirigidos.  
 

BIBLIOGRAFIA  
 

Para que o processo de ensino-aprendizado semi-presencial atinja o objetivo geral acima exposto, é 
necessário que os acadêmicos tenham acesso e consultem bibliografia técnica especializada e dirigida à 
realidade profissional específica. Desta forma, a consulta ao material didático específico e atualizado é 
indispensável. Além disso, recomenda-se a consulta às seguintes obras, abaixo referenciadas e existentes 
em quantidade suficiente na biblioteca do Setor, em pontos específicos do conteúdo, de modo que o 
conhecimento seja consolidado. 
 
Bibliografia Básica: 
AGHIARIAN, H. Curso de Direito Imobiliário . 8. ed. Rio de Janeiro : Lúmen Juris, 2009. 
AVVAD, P. E. Direito Imobiliário : Teoria Geral e Negócios Imobiliários. Rio de Janeiro : Renovar, 2009. 
VENOSA, S. de S. Direito Civil : Teoria Geral das Obrigações e Teoria Geral dos Contratos. v. 2. 9. ed. 
São Paulo : Atlas, 2009. 
 
Bibliografia Complementar: 
BRASIL. Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 . Código Civil Brasileiro. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm> 
DINIZ, M. H. Curso de Direito Civil Brasileiro : Teoria Geral das Obrigações. v. 2. 24. ed. São Paulo : 
Saraiva, 2009. 
_____. Curso de Direito Civil Brasileiro : Teoria das Obrigações Contratuais. v. 3. 25 ed. São Paulo : 
Saraiva, 2009. 
VENOSA, S. de S. Direito Civil : Contratos em Espécie. 10 ed. São Paulo : Atlas, 2010. 
 

 
 
Professor da Disciplina: __________________________________________ 
 
 
Assinatura: __________________________________________ 
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Coordenadora de Curso: Prof.ª Dr.ª Beatriz Accioly Alves Marchiori 
 
 
Assinatura: ________________________________________________________ 
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Ficha 1 (permanente) 
 
 

 

Disciplina: DIREITO DAS COISAS  Código: NI 141 

 ( X ) Obrigatória      (     ) Optativa ( X ) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

Pré-requisito: - Co-requisito: - Modalidade:  (   ) Presencial     (   ) Totalmente EaD   ( X ) 33,3% EaD (15 horas) 

CH Total: 45 

CH semanal: 03 
Padrão (PD): 45 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0  Orientada (OR): 0  Prática Específica (PE): 0  

 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
1 - Posse;  
2 - Direitos Reais; 
3 - Direito de Propriedade; 
4 - Direito de vizinhança; 
5 - Direito à passagem forçada e servidão predial; 
6 - Condomínio, propriedade resolúvel e propriedade fiduciária; 
7 - Direito real de aquisição; 
8 - Direitos reais sobre coisas alheias; 
9 - Direito de superfície; 
10 - Direito de usufruto; 
11 - Direito de habitação; 
12 - Direitos reais de garantia; 
13 - Penhor; 
14 - Hipoteca; 
15 - Anticrese. 
 
 
Coordenadora de Curso: Prof.ª Dr.ª Beatriz Accioly Alves Marchiori  
 
 
Assinatura: _______________________________________________________________________ 
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Bibliografia Básica: 
DINIZ, M. H. Curso de direito civil brasileiro : Direitos Reais. v. 4. 25. ed. rev. São Paulo : Saraiva, 2010.  
VENOSA, S. de S. Direito civil : Direitos Reais. v. 5. 12. ed. São Paulo : Atlas, 2012.  
GONÇALVES, C. R. Direito Civil brasileiro : Direito das Coisas. v. 5. 7. ed. rev. São Paulo : Saraiva, 2012.  
 
Bibliografia Complementar: 
AGHIARIAN, H. Curso de direito imobiliário . 3. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro : Lúmen Juris, 2001. 
DANTZGER, A. C. C. Alienação fiduciária de bens imóveis . 3. ed. rev. a atual. São Paulo : Gen : Método, 
2010. 
TEPEDINO, G. Multipropriedade imobiliária . São Paulo : Saraiva, 1993.  
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Ficha 2 (variável) 
 
 

Disciplina: DIREITO DAS COISAS  Código: NI 141 

 ( X ) Obrigatória      (     ) Optativa ( X ) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

Pré-requisito: - Co-requisito: - Modalidade:  (   ) Presencial     (   ) Totalmente EaD   ( X ) 33,3% EaD (15 horas) 

CH Total: 45 

CH semanal: 03 
Padrão (PD): 45 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0  Orientada (OR): 0  Prática Específica (PE): 0  

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
1 - Posse;  
2 - Direitos Reais; 
3 - Direito de Propriedade; 
4 - Direito de vizinhança; 
5 - Direito à passagem forçada e servidão predial; 
6 - Condomínio, propriedade resolúvel e propriedade fiduciária; 
7 - Direito real de aquisição; 
8 - Direitos reais sobre coisas alheias; 
9 - Direito de superfície; 
10 - Direito de usufruto; 
11 - Direito de habitação; 
12 - Direitos reais de garantia; 
13 - Penhor; 
14 - Hipoteca; 
15 - Anticrese. 
 

PROGRAMA (itens de cada unidade didática)  
 
1 - Posse: Noção geral; Relevância do estudo do tema para a área de negócios imobiliários; Posse, 
propriedade e detenção; Classificação; Formas de aquisição; Perda da posse; Efeitos possessórios;  
2 - Direitos Reais: Noção geral; Relevância do estudo do tema para a área de negócios imobiliários; 
Características; Classificação; 
3 - Direito de Propriedade: Aspectos gerais; Formas de aquisição da propriedade imobiliária: originária e 
derivada; usucapião, registro de título, acessões; Cláusulas restritivas: inalienabilidade, impenhorabilidade, 
incomunicabilidade e reversibilidade; Propriedade urbanística e função social da propriedade; 
4 - Direito de vizinhança: Noção geral; Articulação com os negócios imobiliários;  
5 - Direito à passagem forçada e servidão predial: Noções gerais; Formas de constituição; Modos de 
comprovação de existência; Diferenciação entre os institutos; 
6 - Condomínio, propriedade resolúvel e propriedade fiduciária: Relevância do estudo para os negócios 
imobiliários; 
7 - Direito real de aquisição: Noção geral; Requisitos de validade; Efeitos para o promitente comprador e 
para o promitente vendedor; Evolução histórica do instituto; 
8 - Direitos reais sobre coisas alheias: Noção geral; 
9 - Direito de superfície: Noção geral; Regulamentação pelo Código Civil e pelo Estatuto da Cidade; Forma 
de constituição; 
10 - Direito de usufruto: Noção geral; Forma de constituição; Direitos e deveres do usufrutuário e extinção; 
11 - Direito de habitação: Noção geral; Forma de constituição; 
12 - Direitos reais de garantia: Noção geral; Características; Requisitos de constituição;  
13 - Penhor: Noção geral; Objeto; Forma de constituição; 
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14 - Hipoteca: Noção geral; Objeto; Características; Princípios; Espécies; Co-existência de duas hipotecas; 
Prazo de existência; Remição; 
15 - Anticrese: Noção geral. 

 
JUSTIFICATIVA  

 
A escolha pela oferta semi-presencial desta disciplina justifica-se por vários aspectos, dentre os quais 
destacam-se os seguintes: 

• A disciplina semi-presencial promove uma flexibilidade de estudo aos cursistas pois, em sua 
maioria, são estudantes que trabalham durante o dia e frequentam o curso à noite; 

• A existência de encontros presenciais e de atividades à distância, conjugados e orientados pelo 
docente, ajudam a promover a construção da autonomia para o aprendizado e para a pesquisa, 
aspectos essenciais na sociedade e no mundo do trabalho contemporâneos; 

• A Educação à Distância cria condições para que o estudante torne-se protagonista de seu processo 
de formação e qualificação, permitindo ao docente que o auxilie em sua trajetória individual de 
modo mais personalizado e não massificado; 

• Por fim, como se trata de uma disciplina semi-presencial, haverá o acompanhamento direto da 
apreensão dos conteúdos, que, em se tratando de avaliação, terá duas delas individuais e 
presenciais, conforme determina a Resolução 30/90 – CEPE, e outras à distância, representadas 
por estudos dirigidos, conforme explicitado abaixo, no item “Formas de avaliação”. 

 
OBJETIVO GERAL  

 
Proporcionar ao estudante uma visão geral dos Direitos Reais previstos no sistema jurídico brasileiro, 
capacitando-o a compreender e aplicar seus conhecimentos na área de negócios imobiliários. 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO  
 
Compreender a organização jurídica dos Direitos Reais; 
Compreender o sentido e a utilização dos Direitos Reais nas variadas áreas do conhecimento relevantes 
para os negócios imobiliários; 
Realizar a aplicação prática dos institutos dos Direitos Reais a situações concretas relacionadas a negócios 
imobiliários. 
 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 
Todas as unidades serão abordadas de forma duo-modal, observando o seguinte roteiro de atividades: 
a) Apresentação do conteúdo a ser estudado: a ser feita pelo docente no início da unidade, de forma 
presencial. Em tal momento, os estudantes receberão material didático atualizado, com indicação de 
bibliografia complementar a ser pesquisada individualmente; 
b) Entrega do estudo dirigido: material que norteará o estudo à distância da unidade. Consiste em um 
conjunto de situações práticas que relacionam conteúdos jurídicos à realidade profissional dos analistas e 
desenvolvedores de sistemas e que sejam relevantes para a atividade profissional. Para sua resolução será 
necessário que o estudante analise e estude o material entregue pelo docente e busque complementação 
na bibliografia indicada. Destaca-se o caráter prático desta atividade. 
c) Orientação para o desenvolvimento do estudo dirigido: processo de tutoria a ser realizado pelo docente 
da disciplina, ao longo da unidade, e por meio do qual os estudantes poderão tirar dúvidas que surjam 
quando da realização dos estudos dirigidos.  
d) Conclusão da unidade: ao final da unidade, será realizado outro encontro para a correção presencial dos 
estudos dirigidos de modo que o estudante tenha uma resposta imediata às situações práticas analisadas e 
estudadas individualmente. 
e) Sistema de comunicação: Será utilizado o Moodle como ambiente virtual de aprendizado, disponível no 
SEPT. 
f) Modelo de tutoria à distância e presencial: o docente da disciplina exercerá a tutoria da mesma. O tempo 
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reservado para tutoria é de 2 horas semanais, sendo 1 hora para tutoria à distância e 1 hora para tutoria 
presencial, além da carga presencial semanal da disciplina. 
g) Material didático específico: Os estudantes receberão, no início de cada unidade, dois materiais, a saber, 
o conteúdo e o estudo dirigido. O conteúdo será representado pelo material didático específico que 
contemplará o conteúdo técnico-jurídico a ser estudado, composto tanto por material produzido pelo 
docente da disciplina quanto por textos complementares e legislação relacionada ao tema.  
Além disso, junto ao conteúdo será entregue um roteiro para estudo dirigido, estruturado a partir de casos 
concretos que exigirão do estudante a compreensão do conteúdo estudado, da leitura do material de apoio 
entregue pela professora, de leitura da bibliografia complementar e, se for o caso, de contato com a 
professora/tutora para tirar dúvidas sobre os encaminhamentos possíveis para o estudo. 
h) Infraestrutura de suporte tecnológico, científico e instrumental à disciplina: Os estudantes poderão utilizar 
a infra-estrutura disponível para os acadêmicos do Setor que consiste em 3 laboratórios de informática que 
funcionam durante os três períodos do dia, bem como com as máquinas disponíveis na biblioteca do SEPT 
e os equipamentos pessoais, para aqueles que os tenham disponíveis, cujo acesso à internet pode ser feito 
por meio do sistema de wireless disponível no Setor. Além disso, também poderão utilizar o acervo da 
biblioteca do Setor, no qual constam os títulos indicados no item VII adiante posto. 
i) Previsão de período de ambientação dos recursos tecnológicos a serem utilizados pelos discentes: A 
disciplina prevê um momento, na primeira unidade da disciplina, no qual os cursistas farão o processo de 
ambientação na Plataforma Moodle. 
j) Identificação do controle de frequência das atividades presenciais:  
Em cada encontro presencial, representado por 2 horas/aula, a frequência será objeto de controle 
convencional, sendo realizada pela chamada nominal dos estudantes matriculados. A frequência das 
atividades à distância será computada pelo acesso ao moodle, conforme definido no documento inicial que 
será entregue aos estudantes e em respeito à característica das atividades e dos conteúdos tratados na 
modalidade à distância. 
 

FORMAS DE AVALIAÇÃO  
 

A avaliação da disciplina consistirá em um processo avaliativo, representado por um conjunto de atividades, 
presenciais e à distância, que serão realizadas ao longo do semestre, conforme segue abaixo: 
a) A primeira avaliação individual consistirá em uma prova presencial, com consulta exclusivamente à 
legislação sem comentários, compreendendo a primeira parte do conteúdo estudado e cujo peso 
corresponderá a 40% da nota semestral; 
b) A segunda avaliação individual consistirá em uma prova presencial, com consulta a qualquer material 
impresso, compreendendo a segunda parte do conteúdo estudado e cujo peso corresponderá a 40% da 
nota semestral; 
c) A terceira avaliação será representada por um conjunto de estudos dirigidos acerca de conteúdos 
práticos, estudados em sala de aula. Tais avaliações serão realizadas à distância, em grupo e sob a 
orientação do professor, a ser feita por meio do AVA. Para tanto, será utilizada a ferramenta “Tarefa” para o 
envio dos trabalhos. Além disso, para cada estudo dirigido haverá um “Fórum”, no qual os estudantes 
poderão expor suas dúvidas e compartilhar impressões e possíveis soluções para as questões práticas que 
estarão analisando, sendo que o professor da disciplina será o mediador de tal atividade. Em cada estudo 
dirigido, os estudantes terão que aplicar os conteúdos estudados para resolver situações práticas 
relacionadas à sua formação profissional, efetivando a relação entre teoria e prática. O peso total deste 
conjunto de avaliações corresponderá a 20% da nota semestral.  
Em todas as avaliações as questões serão preferencialmente de caráter prático, demandando aos 
estudantes que se posicione juridicamente frente a situações que poderá encontrar ao longo de sua 
atividade profissional. Objetiva-se, com isso, que o estudante tenha uma noção geral das situações que 
poderá enfrentar em sua vida profissional, bem como quais serão os caminhos possíveis para resolvê-las, 
proporcionando-se, com isso, a criação de capacidade de pesquisa autônoma e de condições de resolução 
de problemas. 
E para responder as questões, tanto com consulta quanto sem consulta, será necessário o conhecimento 
adquirido a partir do estudo do material didático de apoio ao estudo do conteúdo, de pesquisa junto à 
bibliografia especializada indicada, das reflexões feitas nos estudos dirigidos e da consulta à 
professora/tutora acerca de dúvidas originadas ao longo do semestre e na realização dos estudos dirigidos. 
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BIBLIOGRAFIA  

Para que o processo de ensino-aprendizado semi-presencial atinja o objetivo geral acima exposto, é 
necessário que os acadêmicos tenham acesso e consultem bibliografia técnica especializada e dirigida à 
realidade profissional específica. Desta forma, a consulta ao material didático específico e atualizado é 
indispensável. Além disso, recomenda-se a consulta às seguintes obras, abaixo referenciadas e existentes 
em quantidade suficiente na biblioteca do Setor, em pontos específicos do conteúdo, de modo que o 
conhecimento seja consolidado. 
 
Bibliografia Básica: 
DINIZ, M. H. Curso de direito civil brasileiro : Direitos Reais. v. 4. 25. ed. rev. São Paulo : Saraiva, 2010.  
VENOSA, S. de S. Direito civil : Direitos Reais. v. 5. 12. ed. São Paulo : Atlas, 2012.  
GONÇALVES, C. R. Direito Civil brasileiro : Direito das Coisas. v. 5. 7. ed. rev. São Paulo : Saraiva, 2012.  
 
Bibliografia Complementar: 
AGHIARIAN, H. Curso de direito imobiliário . 3. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro : Lúmen Juris, 2001. 
DANTZGER, A. C. C. Alienação fiduciária de bens imóveis . 3. ed. rev. a atual. São Paulo : Gen : Método, 
2010. 
TEPEDINO, G. Multipropriedade imobiliária . São Paulo : Saraiva, 1993.  
 
 
Professor da Disciplina: __________________________________________ 
 
Assinatura: __________________________________________ 
 

 
Coordenadora de Curso: Prof.ª Dr.ª Beatriz Accioly Alves Marchiori 
 
Assinatura: ______________________________________________________ 
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Ficha 1 (permanente) 
 

 

Disciplina: FINANÇAS  Código: NI 142 

 ( X ) Obrigatória       (     ) Optativa ( X ) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

Pré-requisito: - Co-requisito: - Modalidade: (   ) Presencial    (   ) Totalmente EaD    ( X ) 16,7% EaD (10 horas) 

CH Total: 60 

CH semanal:  04 
Padrão (PD): 60 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE): 0 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
1 - Capital de giro: Liquidez; Fontes de financiamento; 
2 - Administração de caixa e ponto de equilíbrio: Receitas e custos; Margem de segurança; 
3 - Controle e planejamento financeiro: Demonstrações financeiras; Alavancagem; 
4 - Mercado financeiro: Intermediação financeira; 
5 - Estrutura do mercado financeiro; 
6 - Principais produtos de renda fixa; 
7 - Mercado de renda variável (ações); 
8 - Bolsa de valores; Índices de ações; 
9 - Fundos de investimento; Fundos de investimento imobiliários; CRI (Certificados de recebíveis 
Imobiliários); Conceitos básicos de derivativos; 
10 - Finanças pessoais. 
 
 
Coordenadora de Curso: Prof.ª Dr.ª Beatriz Accioly Alves Marchiori  
 
 
Assinatura: _______________________________________________________________________ 
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Bibliografia Básica: 
FORTUNA. E. Mercado financeiro : produtos e serviços. 20. ed. Rio de Janeiro : Qualitymark, 2015.  
SOUZA, A; CLEMENTE, A. Decisões financeiras e analise de investimentos : fundamentos, técnicas e 
aplicações. 2. ed. São Paulo : Atlas, 1997. 
SILVA, J. P. da. Analise financeira das empresas . 2. ed. São Paulo : Atlas, 1990.  
 
Bibliografia Complementar: 
ASSEF, R. Guia prático de formação de preços : aspectos mercadológicos, tributários e financeiros para 
pequenas e medias empresas. Rio de Janeiro : Campus, 1997.  
LEITE, H. de P. Introdução a administração financeira . 2. ed. São Paulo : Atlas, 1995.  
SOUSA, A. de. Gerência financeira para micro e pequenas empresas : um manual simplificado. Rio de 
Janeiro : SEBRAE, 2007. 
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Ficha 2 (variável) 
 
 

Disciplina: FINANÇAS  Código: NI 142 

 ( X ) Obrigatória       (     ) Optativa ( X ) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

Pré-requisito: - Co-requisito: - Modalidade:  (   ) Presencial    (   ) Totalmente EaD    ( X ) 16,7% EaD (10 horas) 

CH Total: 60 

CH semanal:  04 
Padrão (PD): 60 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE): 0 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
1 - Capital de giro: Liquidez; Fontes de financiamento; 
2 - Administração de caixa e ponto de equilíbrio: Receitas e custos; Margem de segurança; 
3 - Controle e planejamento financeiro: Demonstrações financeiras; Alavancagem; 
4 - Mercado financeiro: Intermediação financeira; 
5 - Estrutura do mercado financeiro; 
6 - Principais produtos de renda fixa; 
7 - Mercado de renda variável (ações); 
8 - Bolsa de valores; Índices de ações; 
9 - Fundos de investimento; Fundos de investimento imobiliários; CRI (Certificados de recebíveis 
Imobiliários); Conceitos básicos de derivativos; 
10 - Finanças pessoais. 
 
1 - Identificação da disciplina:  
 
A presente disciplina, a ser ofertada na modalidade semi-presencial, denominada  FINANÇAS, integra o rol 
de disciplinas obrigatórias da  matriz curricular do Curso Superior de Tecnologia em Negócios Imobiliários e 
trata-se de uma disciplina de 60 horas. 
 
2 - Justificativa para oferta da disciplina parcialment e à distância:  
 
O acadêmico de Negócios Imobiliários necessita construir, ao longo do curso, autonomia para pesquisa e 
condução de estudos práticos que necessite realizar profissionalmente. Portanto, a oferta de disciplinas 
semi-presenciais objetiva promover situações nas quais a autonomia do estudante seja reforçada. Nesta 
disciplina, ele se defrontará com tópicos de finanças, a partir dos conteúdos transmitidos, o que 
proporcionará habilidades profissionais autônomas. Entretanto, no processo de aprendizado desta disciplina 
haverá o apoio da tutoria, presencial e à distância. 
Neste sentido, a disciplina na modalidade semi-presencial permitirá ao futuro egresso a compreensão 
básica e aplicada de conteúdo da área de finanças.  Esse conteúdo está relacionado à sua atividade 
profissional e promoverá condições para que, ao longo de sua carreira, ele adquira autonomia no 
entendimento e implementação de atividades financeiras. Estas atividades, por sua vez, são fundamentadas 
no conhecimento geral de finanças, adquirido em sua graduação e atualizado ao longo de seu exercício 
profissional. 
Destaca-se, por fim, que o conteúdo da disciplina, ministrado na forma semi-presencial, abordará questões 
relevantes, de forma prática.  
 
3 - Objetivos: 
 
Geral: Capacitar o estudante a compreender as questões financeiras que envolvem as empresas e sua vida 
pessoal, as quais necessitam de conhecimentos específicos para uma inserção financeira adequada.  
 
Específicos:  Conhecer os princípios básicos das finanças empresariais e cotidianas. Compreender o 
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mercado financeiro, sua complexidade e produtos, especialmente no que diz respeito aos produtos 
vinculados a atividade imobiliária. Compreender os conceitos gerais de finanças pessoais.  
 
4 - Unidades do Programa: 
 
Todas as unidades serão abordadas de forma duo-modal, observando o seguinte roteiro de atividades: 
a) Apresentação do conteúdo a ser estudado: a ser feita pelo docente no início da unidade, de forma 
presencial. Em tal momento, os estudantes receberão indicação de material didático atualizado, inclusive de 
bibliografia complementar a ser pesquisada individualmente; 
b) Pesquisas e cálculos em finanças: trata-se de conhecimento que norteará o estudo à distância da 
unidade. Consiste em um conjunto de conteúdos e informações, transmitidas presencialmente, de caráter 
prático que relacionam os conteúdos de finanças empresariais, pessoais e de mercado financeiro. Esse 
conteúdo tem vinculação direta com a realidade profissional dos tecnólogos em negócios imobiliários.  
As informações de conteúdo, bem como de pesquisa e exemplos de cálculos serão passados durante a 
disciplina. Para a execução das pesquisas e cálculos específicos será necessário que o estudante estude o 
material disponibilizado pelo docente e busque complementação na bibliografia indicada. Mas, 
principalmente é necessária a disposição para pesquisar temas específicos do conteúdo e exercitar cálculos 
quando solicitado. Estas pesquisas e exercícios de cálculo devem ser entregues de acordo com calendário 
estabelecido no primeiro encontro presencial. Destaca-se o caráter prático desta atividade. 
c) Orientações na execução dos cálculos: processo de tutoria a ser realizado pelo docente da disciplina, ao 
longo da unidade, e por meio do qual os estudantes poderão tirar dúvidas e receber orientações.  
d) Conclusão da unidade: ao final da unidade, será realizado encontro para a apresentação do conteúdo da 
etapa de modo que o estudante tenha orientação sobre o trabalho realizado. 
Em relação ao conteúdo da ementa constante da Ficha 1 desta disciplina, ele está dividido em 4 unidades, 
que serão trabalhadas conforme descrito abaixo:  
Unidade Tema Atividade CH 
Unidade 1 1. Capital de giro: 

Liquidez; Fontes de 
financiamento. 
Administração de 
caixa e ponto de 
equilíbrio: Receitas e 
custos, margem de 
segurança. 

. 

 

- Ambientação ao Moodle. 
- Apresentação do conteúdo, da metodologia a ser 
adotada, dos mecanismos de comunicação.  
- Inserção do primeiro tema da ementa com 
desenvolvimento do modelo de atividade que será 
realizado ao longo dos módulos. – 9 horas/aula 
presenciais. 
- Etapa de cálculos, resolução de exercícios – 3 
horas/aula à distância. 
- Finalização do conteúdo com a análise conjunta da 
etapa individualmente (por estudante); o que 
corresponde a primeira parte da disciplina. – 2 
horas/aula presenciais. 

14 horas/aula 
sendo 11 
presenciais 

Unidade 2 2. Controle e 
planejamento 
financeiro: 
Demonstrações 
financeiras; 
alavancagem. 
 

- Introdução ao conteúdo da unidade com aula 
expositiva na qual serão apresentadas, de forma 
genérica, as linhas gerais do conteúdo e será explicado 
o estudo dirigido, a ser desenvolvido com orientação à 
distância. – 8 horas/aula presenciais. 
- Etapa de pesquisa e resolução de exercícios – 4 
horas/aula à distância. 
- Finalização do conteúdo com a análise da pesquisa e 
dos resultados apresentados para a etapa. – 2 
horas/aula presenciais. 

14 horas/aula 
sendo 10 
presenciais 

- Avaliação presencial A ser feita em sala de aula mediante prova escrita 
sobre o conteúdo tratado nas duas primeiras etapas. 

2 horas/aula 

Unidade 3 3. Mercado financeiro: 
Intermediação 
financeira. Estrutura 
do mercado 
financeiro. Principais 
produtos de renda 

- Introdução ao conteúdo da unidade com aula 
expositiva na qual serão apresentadas, de forma 
genérica, as linhas gerais do conteúdo e será explicado 
o estudo dirigido, a ser desenvolvido com orientação à 
distância. – 8 horas/aula presenciais. 
- Etapa de pesquisa sobre mercado financeiro. – 4 

14 horas/aula 
sendo 10 
presenciais 
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fixa. Mercado de 
renda variável 
(ações). Bolsa de 
valores; índices de 
ações. 
 

horas/aula à distância. 
-Finalização do conteúdo com a análise da pesquisa 
apresentada para a etapa. – 2 horas/aula presenciais. 

Unidade 4 4. Fundos de 
investimento; Fundos 
de investimento 
imobiliários; CRI 
(Certificados de 
recebíveis 
Imobiliários); 
Conceitos básicos de 
derivativos. Finanças 
pessoais. 

. 

- Introdução ao conteúdo da unidade com aula 
expositiva na qual serão apresentadas, de forma 
genérica, as linhas gerais do conteúdo e será explicado 
o estudo dirigido, a ser desenvolvido com orientação à 
distância. – 8 horas/aula presenciais. 
- Etapa de pesquisa sobre o tema. – 4 horas/aula à 
distância. 
- Finalização do conteúdo com a análise do material 
apresentado na etapa. – 2 horas/aula presenciais. 

14 horas/aula 
sendo 10 
presenciais 

- Avaliação presencial A ser feita em sala de aula mediante prova escrita 
sobre conteúdo tratado nas duas últimas etapas. 

2 horas/aula 

Todas as unidades de ensino-aprendizagem serão abordadas na forma duo-modal, com as seguintes 
características: 
a) Sistema de comunicação: Será utilizado o Moodle como ambiente virtual de aprendizado, disponível no 
SEPT. 
b) Modelo de tutoria à distância e presencial: o docente da disciplina exercerá a tutoria da mesma. O tempo 
reservado para tutoria é de 2 horas semanais, sendo 1 hora para tutoria à distância e 1 hora para tutoria 
presencial, além da carga presencial semanal da disciplina. 
c) Material didático específico: Os estudantes receberão, no início em primeira unidade o indicativo de 
material bibliográfico. O conteúdo será representado pelo material didático específico que contemplará o 
conteúdo de finanças a ser estudado, composto tanto por material produzido pelo docente da disciplina 
quanto por textos complementares ao tema. Ademais, receberá listas de exercícios e temas de pesquisa, 
postados pelo professor no ambiente virtual de aprendizagem.   
Logo, a atividade exigirá do estudante a compreensão do conteúdo estudado, a leitura do material de apoio 
entregue pelo professor, a leitura da bibliografia complementar, pesquisas aplicadas e a resolução de 
exercícios e, se for o caso, de contato com o professor/tutor para sanar dúvidas sobre os encaminhamentos 
possíveis para os exercícios. 
d) Infraestrutura de suporte tecnológico, científico e instrumental à disciplina: Os estudantes poderão utilizar 
a infra-estrutura disponível para os acadêmicos do Setor que consiste em 3 laboratórios de informática que 
funcionam durante os três períodos do dia, máquinas disponíveis na biblioteca do SEPT, bem como seus 
equipamentos pessoais; para aqueles que os tenham disponíveis poderão utilizar o acesso a internet sem 
fio da universidade disponível no setor. Além disso, também poderão utilizar o acervo da biblioteca do 
universidade, no qual constam os títulos indicados na bibliografia. 
e) Previsão de período de ambientação dos recursos tecnológicos a serem utilizados pelos discentes: A 
disciplina prevê um momento, na primeira unidade da disciplina, no qual os cursistas farão o processo de 
ambientação na Plataforma Moodle. 
f) Identificação do controle de frequência das atividades:  
Em cada encontro presencial, representado por 2 horas/aula, a frequência será objeto de controle 
convencional, sendo realizada pela chamada nominal dos estudantes matriculados. A apuração da 
frequência nas atividades a distância se dará em contrapartida as atividades entregues no ambiente virtual.  
 
5 - Procedimentos Didáticos Presenciais  
 
Aulas expositivas com auxilio do quadro de giz, projetor de mídia. 
 
6 - Metodologia de avaliação  
 
A avaliação da disciplina consistirá em um processo avaliativo, representado pelo conjunto de pesquisas e 
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exercícios realizados ao longo do semestre e postados pelo estudante no ambiente virtual de aprendizagem 
(como contrapartida aos exercícios propostos pelo professor), bem como de avaliações formais presenciais 
sem consulta. Portanto, serão realizadas 2 (duas) avaliações presenciais individuais com peso de 80% 
sobre a nota final da disciplina; a primeira sobre as unidades de aprendizagem 1 e 2, e a segunda sobre as 
unidades de aprendizagem 3 e 4.  
Além disso, haverá 4 avaliações a distância contendo pesquisas e resolução de exercícios propostos (uma 
para cada unidade de estudo) a serem realizadas em grupo ou de forma individualizada, cujo peso será de 
20% da nota final da disciplina.  Estas 4 avaliações devem ser postadas pelo(s) estudante(s) no ambiente 
virtual de aprendizagem e terão o mesmo peso entre si no que se refere à nota. 
 
7 - Procedimentos Didáticos “a Distância”  

Os estudantes receberão as informações necessárias em ambiente virtual de aprendizagem (após 
apresentação presencial) e deverão efetuar pesquisas, bem como exercitar cálculos do conteúdo, conforme 
cada unidade estudada. Uma vez terminada a atividade, os estudantes deverão postar no mesmo ambiente 
os documentos inerentes a resolução dos exercícios. 
 
8 - Referências Bibliográficas:  
 
Para que o processo de ensino-aprendizagem semi-presencial atinja o objetivo geral proposto, é necessário 
que os acadêmicos tenham acesso e consultem a bibliografia técnica especializada e dirigida à sua 
realidade profissional, bem como exercitem os cálculos propostos. Desta forma, a consulta ao material 
didático específico e atualizado, pesquisas, bem como o exercício de cálculo, é indispensável. Além disso, 
recomenda-se a consulta às obras referenciadas e existentes em quantidade suficiente nas bibliotecas da 
UFPR, em pontos específicos do conteúdo, de modo que o conhecimento seja consolidado. 
 
Bibliografia Básica: 
FORTUNA. E. Mercado financeiro : produtos e serviços. 20. ed. Rio de Janeiro : Qualitymark, 2015.  
SOUZA, A; CLEMENTE, A. Decisões financeiras e analise de investimentos : fundamentos, técnicas e 
aplicações. 2. ed. São Paulo : Atlas, 1997. 
SILVA, J. P. da. Analise financeira das empresas . 2. ed. São Paulo : Atlas, 1990.  
 
Bibliografia Complementar: 
ASSEF, R. Guia prático de formação de preços : aspectos mercadológicos, tributários e financeiros para 
pequenas e medias empresas. Rio de Janeiro : Campus, 1997.  
LEITE, H. de P. Introdução a administração financeira . 2. ed. São Paulo : Atlas, 1995.  
SOUSA, A. de. Gerência financeira para micro e pequenas empresas : um manual simplificado. Rio de 
Janeiro : SEBRAE, 2007. 
 
9 - Professor responsável da disciplina:  
 
 
 
 
Coordenadora de Curso: Prof.ª Dr.ª Beatriz Accioly Alves Marchiori  
 
 
Assinatura: _______________________________________________________________________ 
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Ficha 1 (permanente) 
 

 

Disciplina: CONTRATOS IMOBILIÁRIOS  Código: NI 143 

 ( X ) Obrigatória       (     ) Optativa ( X ) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

Pré-requisito: - Co-requisito: - Modalidade: (  ) Presencial   (  ) Totalmente EaD   ( X ) 33,3 % EaD (10 horas) 

CH Total: 30 

CH semanal:  02 
Padrão (PD): 30 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE): 0 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
1 - Noções gerais de contratos imobiliários; 
2 - Corretagem; 
3 - Compra e venda; 
4 - Troca ou permuta; 
5 - Mandato; 
6 - Administração de imóveis; 
7 - Locação. 

 
Coordenadora de Curso: Prof.ª Dr.ª Beatriz Accioly Alves Marchiori  
 
 
Assinatura: _______________________________________________________________________ 
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Bibliografia Básica: 
AGHIARIAN, H. Curso de Direito Imobiliário . 8. ed. Rio de Janeiro : Lúmen Juris, 2009. 
AVVAD, P. E. Direito Imobiliário : Teoria Geral e Negócios Imobiliários. Rio de Janeiro : Renovar, 
2009. 
VENOSA, S. de S. Direito Civil : Teoria Geral das Obrigações e Teoria Geral dos Contratos. v. 2.  9 ed. 
São Paulo : Atlas, 2009. 
 
Bibliografia Complementar: 
BRASIL. Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 . Código Civil Brasileiro. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm>. 
CHALHUB, M. N. Negócio fiduciário . 4. ed. Rio de Janeiro : Renovar, 2009. 
DINIZ, M. H. Curso de Direito Civil Brasileiro : Teoria Geral das Obrigações. v. 2. 24. ed. São Paulo : 
Saraiva, 2009. 
_____. Curso de Direito Civil Brasileiro : Teoria das Obrigações Contratuais. v. 3. 25. ed. São Paulo : 
Saraiva, 2009. 
_____. Tratado Teórico e Prático dos Contratos : de acordo com o novo Código Civil (Lei n. 10.406, de 
10-1-2002), o projeto de lei n.6.960/2002 e a lei n.11.101/2005. 6. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo : 
Saraiva, 2006. 
SILVA, B. M. e. Compra de Imóveis . São Paulo : Atlas, 2003. 
VENOSA, S. de S. Direito Civil : Contratos em Espécie. 10. ed. São Paulo : Atlas, 2010. 
ZENUN, A. Da Compra e Venda e da Troca . Rio de Janeiro : Forense, 2000. 
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Ficha 2 (variável) 
 
 

Disciplina: CONTRATOS IMOBILIÁRIOS  Código: NI 143 

 ( X ) Obrigatória      (     ) Optativa ( X ) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

Pré-requisito: - Co-requisito: - Modalidade: (   ) Presencial   (  ) Totalmente EaD   ( X ) 33,3 % EaD (10 horas) 

CH Total: 30 

CH semanal: 02 
Padrão (PD): 30 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0  Orientada (OR): 0  Prática Específica (PE): 0  

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
1 - Noções gerais de contratos imobiliários; 
2 - Corretagem; 
3 - Compra e venda; 
4 - Troca ou permuta; 
5 - Mandato; 
6 - Administração de imóveis; 
7 - Locação. 
 

PROGRAMA (itens de  cada unidade didática)  
 
1 - Noções gerais de contratos imobiliários: Forma; Registro e eficácia; 
2 - Corretagem; 
3 - Compra e venda: Contratos preliminares; Compromisso de compra e venda; Escritura pública de compra 
e venda; 
4 - Troca ou permuta; 
5 - Mandato; 
6 - Administração de imóveis; 
7 - Locação. 
 

JUSTIFICATIVA  
 
A escolha pela oferta semi-presencial desta disciplina justifica-se por vários aspectos, dentre os quais 
destacam-se os seguintes: 

• A disciplina semi-presencial promove uma flexibilidade de estudo aos cursistas pois, em sua 
maioria, são estudantes que trabalham durante o dia e frequentam o curso à noite; 

• A existência de encontros presenciais e de atividades à distância, conjugados e orientados pelo 
docente, ajudam a promover a construção da autonomia para o aprendizado e para a pesquisa, 
aspectos essenciais na sociedade e no mundo do trabalho contemporâneos; 

• A Educação à Distância cria condições para que o estudante torne-se protagonista de seu processo 
de formação e qualificação, permitindo ao docente que o auxilie em sua trajetória individual de 
modo mais personalizado e não massificado; 

• Por fim, como se trata de uma disciplina semi-presencial, haverá o acompanhamento direto da 
apreensão dos conteúdos, que, em se tratando de avaliação, terá duas delas individuais e 
presenciais, conforme determina a Resolução 30/90 – CEPE, e outras à distância, representadas 
por estudos dirigidos, conforme explicitado abaixo, no item “Metodologia de Avaliação”. 

 
OBJETIVO GERAL  

 
Capacitar o estudante a conhecer as diferentes espécies de contratos utilizados no cotidiano dos negócios 
imobiliários, bem como a compreendê-los e utilizá-los apropriadamente, conforme os efeitos pretendidos em 
cada negociação. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO  

Compreender a normatização geral sobre contratos imobiliários e aplicá-la corretamente nos negócios 
imobiliários; 
Conhecer cada espécie de contrato utilizado no cotidiano dos negócios imobiliários, sendo capaz de utilizá-
lo apropriadamente conforme os efeitos pretendidos em cada negociação. 
 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 
Todas as unidades serão abordadas de forma duo-modal, observando o seguinte roteiro de atividades: 
a) Apresentação do conteúdo a ser estudado: a ser feita pelo docente no início da unidade, de forma 
presencial. Em tal momento, os estudantes receberão material didático atualizado, com indicação de 
bibliografia complementar a ser pesquisada individualmente; 
b) Entrega do estudo dirigido: material que norteará o estudo à distância da unidade. Consiste em um 
conjunto de situações práticas que relacionam conteúdos jurídicos à realidade profissional dos 
intermediários imobiliários e que sejam relevantes para a atividade profissional. Para sua resolução será 
necessário que o estudante analise e estude o material entregue pelo docente e busque complementação 
na bibliografia indicada. Destaca-se o caráter prático desta atividade. 
c) Orientação para o desenvolvimento do estudo dirigido: processo de tutoria a ser realizado pelo docente 
da disciplina, ao longo da unidade, e por meio do qual os estudantes poderão tirar dúvidas que surjam 
quando da realização dos estudos dirigidos.  
d) Conclusão da unidade: ao final da unidade, será realizado outro encontro para a correção presencial dos 
estudos dirigidos de modo que o estudante tenha uma resposta imediata às situações práticas analisadas e 
estudadas individualmente. 
e) Sistema de comunicação: Será utilizado o Moodle como ambiente virtual de aprendizado, disponível no 
SEPT. 
f) Modelo de tutoria à distância e presencial: o docente da disciplina exercerá a tutoria da mesma. O tempo 
reservado para tutoria é de 2 horas semanais, sendo 1 hora para tutoria à distância e 1 hora para tutoria 
presencial, além da carga presencial semanal da disciplina. 
g) Material didático específico: Os estudantes receberão, no início de cada unidade, dois materiais, a saber, 
o conteúdo e o estudo dirigido. O conteúdo será representado pelo material didático específico que 
contemplará o conteúdo técnico-jurídico a ser estudado, composto tanto por material produzido pelo 
docente da disciplina quanto por textos complementares e legislação relacionada ao tema.  
Além disso, junto ao conteúdo será entregue um roteiro para estudo dirigido, estruturado a partir de casos 
concretos que exigirão do estudante a compreensão do conteúdo estudado, da leitura do material de apoio 
entregue pelo professor, de leitura da bibliografia complementar e, se for o caso, de contato com o 
professor/tutor para tirar dúvidas sobre os encaminhamentos possíveis para o estudo. 
h) Infraestrutura de suporte tecnológico, científico e instrumental à disciplina: Os estudantes poderão utilizar 
a infra-estrutura disponível para os acadêmicos do Setor que consiste em 3 laboratórios de informática que 
funcionam durante os três períodos do dia, bem como com as máquinas disponíveis na biblioteca do SEPT 
e os equipamentos pessoais, para aqueles que os tenham disponíveis, cujo acesso à internet pode ser feito 
por meio do sistema de wireless disponível no Setor. Além disso, também poderão utilizar o acervo da 
biblioteca do Setor, no qual constam os títulos adiante indicados. 
i) Previsão de período de ambientação dos recursos tecnológicos a serem utilizados pelos discentes: A 
disciplina prevê um momento, na primeira unidade da disciplina, no qual os cursistas farão o processo de 
ambientação na Plataforma Moodle. 
j) Identificação do controle de frequência das atividades presenciais:  
Em cada encontro presencial, representado por 2 horas/aula, a frequência será objeto de controle 
convencional, sendo realizada pela chamada nominal dos estudantes matriculados. A frequência das 
atividades à distância será computada pelo acesso ao moodle, conforme definido no documento inicial que 
será entregue aos estudantes e em respeito à característica das atividades e dos conteúdos tratados na 
modalidade à distância. 
 

FORMAS DE AVALIAÇÃO  
 

A avaliação da disciplina consistirá em um processo avaliativo, representado por um conjunto de atividades, 
presenciais e à distância, que serão realizadas ao longo do semestre, conforme segue abaixo: 
a) A primeira avaliação individual consistirá em uma prova presencial, com possibilidade de ser realizada 
com consulta exclusivamente à legislação sem comentários, compreendendo a primeira parte do conteúdo 
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estudado e cujo peso corresponderá a 40% da nota semestral; 
b) A segunda avaliação individual consistirá em uma prova presencial, com possibilidade de ser realizada 
com consulta exclusivamente à legislação sem comentários, compreendendo a segunda parte do conteúdo 
estudado e cujo peso corresponderá a 40% da nota semestral; 
c) A terceira avaliação será representada por um conjunto de estudos dirigidos acerca de conteúdos 
práticos, estudados em sala de aula. Tais avaliações serão realizadas à distância, em grupo e sob a 
orientação do professor, a ser feita por meio do AVA. Para tanto, será utilizada a ferramenta “Tarefa” para o 
envio dos trabalhos. Além disso, para cada estudo dirigido haverá um “Fórum”, no qual os estudantes 
poderão expor suas dúvidas e compartilhar impressões e possíveis soluções para as questões práticas que 
estarão analisando, sendo que o professor da disciplina será o mediador de tal atividade. Em cada estudo 
dirigido, os estudantes terão que aplicar os conteúdos estudados para resolver situações práticas 
relacionadas à sua formação profissional, efetivando a relação entre teoria e prática. O peso total deste 
conjunto de avaliações corresponderá a 20% da nota semestral.  
Em todas as avaliações as questões serão preferencialmente de caráter prático, demandando aos 
estudantes que se posicionem juridicamente frente a situações que poderão encontrar ao longo de sua 
atividade profissional. Objetiva-se, com isso, que o estudante tenha uma noção geral das situações que 
poderá enfrentar em sua vida profissional, bem como quais serão os caminhos possíveis para resolvê-las, 
proporcionando-se, com isso, a criação de capacidade de pesquisa autônoma e de condições de resolução 
de problemas. 
E para responder as questões, tanto com consulta quanto sem consulta, será necessário o conhecimento 
adquirido a partir do estudo do material didático de apoio ao estudo do conteúdo, de pesquisa junto à 
bibliografia indicada, das reflexões feitas nos estudos dirigidos e da consulta ao professor/tutor acerca de 
dúvidas originadas ao longo do semestre e na realização dos estudos dirigidos.  
 

BIBLIOGRAFIA  
 
Para que o processo de ensino-aprendizado semi-presencial atinja o objetivo geral acima exposto, é 
necessário que os acadêmicos tenham acesso e consultem bibliografia técnica especializada e dirigida à 
realidade profissional específica. Desta forma, a consulta ao material didático específico e atualizado é 
indispensável. Além disso, recomenda-se a consulta às seguintes obras, abaixo referenciadas e existentes 
em quantidade suficiente na biblioteca do Setor, em pontos específicos do conteúdo, de modo que o 
conhecimento seja consolidado. 
 
Bibliografia Básica: 
AGHIARIAN, H. Curso de Direito Imobiliário . 8. ed. Rio de Janeiro : Lúmen Juris, 2009. 
AVVAD, P. E. Direito Imobiliário : Teoria Geral e Negócios Imobiliários. Rio de Janeiro : Renovar, 
2009. 
VENOSA, S. de S. Direito Civil : Teoria Geral das Obrigações e Teoria Geral dos Contratos. v. 2.  9 ed. 
São Paulo : Atlas, 2009. 
 
Bibliografia Complementar: 
BRASIL. Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 . Código Civil Brasileiro. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm>. 
CHALHUB, M. N. Negócio fiduciário . 4. ed. Rio de Janeiro : Renovar, 2009. 
DINIZ, M. H. Curso de Direito Civil Brasileiro : Teoria Geral das Obrigações. v. 2. 24. ed. São Paulo : 
Saraiva, 2009. 
_____. Curso de Direito Civil Brasileiro : Teoria das Obrigações Contratuais. v. 3. 25. ed. São Paulo : 
Saraiva, 2009. 
_____. Tratado Teórico e Prático dos Contratos . 6. ed. São Paulo : Saraiva, 2006. 
SILVA, B. M. e. Compra de Imóveis . São Paulo : Atlas, 2003. 
VENOSA, S. de S. Direito Civil : Contratos em Espécie. 10. ed. São Paulo : Atlas, 2010. 
ZENUN, A. Da Compra e Venda e da Troca . Rio de Janeiro : Forense, 2000. 
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Professor da Disciplina: __________________________________________ 
 
Assinatura: __________________________________________ 
 
 
Coordenadora de Curso: Prof.ª Dr.ª Beatriz Accioly Alves Marchiori 
 
Assinatura: ______________________________________________________ 
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Ficha 1 (permanente) 
 
 

Disciplina: SISTEMA NOTARIAL E REGISTRAL  Código: NI 144 

 ( X ) Obrigatória      (     ) Optativa ( X ) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

Pré-requisito: - Co-requisito: - Modalidade:  (   ) Presencial    (   ) Totalmente EaD    (X) 33,3% EaD (15 horas) 

CH Total: 45 

CH semanal: 03 
Padrão (PD): 45 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0  Orientada (OR): 0  Prática Específica (PE): 0  

 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
1 - Serviços notariais e de registro; 
2 - Notários e Registradores; 
3 - Registros Públicos; 
4 - Tipos de Registros Públicos; 
5 - Matrícula, registro e averbação; 
6 - Escritura pública; 
7 - Cartório de notas; 
8 - Incorporações imobiliárias; 
9 - Parcelamentos de solo. 
 
 
Coordenadora de Curso: Prof.ª Dr.ª Beatriz Accioly Alves Marchiori  
 
 
Assinatura: _______________________________________________________________________ 
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Bibliografia Básica: 
BRASIL. Lei 6.015, de 31 de dezembro de 1973 . Dispõe sobre os registros públicos e dá outras 
providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6015original.htm>. 
BRASIL. Lei 8.935, de 18 de novembro de 1994 . Regulamenta o art. 236 da Constituição Federal, 
dispondo sobre serviços notariais e de registro. (Lei dos cartórios) Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8935.htm>. 
CENEVIVA, W. Lei dos registros públicos comentada . 20. ed. atual. São Paulo : Saraiva, 1999. 
_____. Lei dos notários e dos registradores : comentada (Lei n. 8.935/94). 7. ed. rev. e atual. São Paulo : 
Saraiva, 2009.  
 
Bibliografia Complementar: 
ARAÚJO, M. D. B. Sistema registral e notarial . Curitiba : IESDE Brasil, 2007.  
REZENDE, A. C. F. Incorporação imobiliária, instituição de condomíni os e loteamentos 
urbanos : prática nos processos. 10. ed. rev. e atual. Campinas, SP : Millennium, 2010. 
SALLES, V. Direito registral imobiliário . 2. ed. rev. São Paulo : Saraiva, 2008. 
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Ficha 2 (variável) 
 
 

Disciplina: SISTEMA NOTARIAL E REGISTRAL  Código: NI 144 

 ( X ) Obrigatória      (     ) Optativa ( X ) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

Pré-requisito: - Co-requisito: - Modalidade:  (   ) Presencial    (   ) Totalmente EaD    ( X ) 33,3% EaD (15 horas) 

CH Total: 45 

CH semanal: 03 
Padrão (PD): 45 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0  Orientada (OR): 0  Prática Específica (PE): 0  

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
1 - Serviços notariais e de registro; 
2 - Notários e Registradores; 
3 - Registros Públicos; 
4 - Tipos de Registros Públicos; 
5 - Matrícula, registro e averbação; 
6 - Escritura pública; 
7 - Cartório de notas; 
8 - Incorporações imobiliárias; 
9 - Parcelamentos de solo. 
 

PROGRAMA (itens de cada unidade didática)  
 
1 - Serviços notariais e de registro: Noção geral; Regulamentação legal; Princípios informativos; Articulação 
do tema com a área de negócios imobiliários; 
2 - Notários e Registradores:  Noção geral e diferenciação das atividades; Atribuições e competências; 
Ingresso na atividade; Natureza jurídica da atividade; Organização interna da serventia;  Incompatibilidades; 
Impedimentos; Responsabilidade civil e criminal das atividades; Direitos e deveres; Infrações disciplinares e 
fiscalização das delegações; Extinção das atividades; 
3 - Registros Públicos: Noção Geral; Articulação do tema com os negócios imobiliários; As disposições da 
Lei nº 6.015/1973 e suas alterações posteriores;  
4 - Tipos de Registros Públicos: Escrituração, publicidade e funções do registro civil das pessoas naturais, 
do registro civil das pessoas jurídicas, do registro de títulos e documentos e do registro de imóveis; 
5 - Matrícula, registro e averbação: noções gerais, relevância para a área dos negócios imobiliários; Análise 
prática de uma matrícula de um imóvel; 
6 - Escritura pública: requisitos e análise prática de uma escritura pública na área de negócios imobiliários; 
7 - Cartório de notas: Noções gerais, atividades desenvolvidas, relevância do tema; 
8 - Incorporações imobiliárias: aspectos registrais; 
9 - Parcelamentos de solo: aspectos registrais. 
 

JUSTIFICATIVA  
A escolha pela oferta semi-presencial desta disciplina justifica-se por vários aspectos, dentre os quais 
destacam-se os seguintes: 

• A disciplina semi-presencial promove uma flexibilidade de estudo aos cursistas pois, em sua 
maioria, são estudantes que trabalham durante o dia e frequentam o curso à noite; 

• A existência de encontros presenciais e de atividades à distância, conjugados e orientados pelo 
docente, ajudam a promover a construção da autonomia para o aprendizado e para a pesquisa, 
aspectos essenciais na sociedade e no mundo do trabalho contemporâneos; 

• A Educação à Distância cria condições para que o estudante torne-se protagonista de seu processo 
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de formação e qualificação, permitindo ao docente que o auxilie em sua trajetória individual de 
modo mais personalizado e não massificado; 

• Por fim, como se trata de uma disciplina semi-presencial, haverá o acompanhamento direto da 
apreensão dos conteúdos, que, em se tratando de avaliação, terá duas delas individuais e 
presenciais, conforme determina a Resolução 30/90 – CEPE, e outras à distância, representadas 
por estudos dirigidos, conforme explicitado abaixo, no item “Formas de avaliação”. 

 
OBJETIVO GERAL  

 
Proporcionar ao estudante uma visão geral do Sistema Registral e Notarial, capacitando-o a compreender e 
aplicar seus conhecimentos na área de negócios imobiliários. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO  

 
Compreender a organização jurídica do Sistema Registral e Notarial; 
Compreender o conteúdo e as funções das atividades Registral e Notarial; 
Compreender a relevância e a utilização do Sistema Registral e Notarial nas variadas áreas do 
conhecimento relevantes para os negócios imobiliários; 
Realizar a aplicação prática dos institutos do Sistema Registral e Notarial a situações concretas 
relacionadas a negócios imobiliários. 
 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 
Todas as unidades serão abordadas de forma duo-modal, observando o seguinte roteiro de atividades: 
a) Apresentação do conteúdo a ser estudado: a ser feita pelo docente no início da unidade, de forma 
presencial. Em tal momento, os estudantes receberão material didático atualizado, com indicação de 
bibliografia complementar a ser pesquisada individualmente; 
b) Entrega do estudo dirigido: material que norteará o estudo à distância da unidade. Consiste em um 
conjunto de situações práticas que relacionam conteúdos jurídicos à realidade profissional dos analistas e 
desenvolvedores de sistemas e que sejam relevantes para a atividade profissional. Para sua resolução será 
necessário que o estudante analise e estude o material entregue pelo docente e busque complementação 
na bibliografia indicada. Destaca-se o caráter prático desta atividade. 
c) Orientação para o desenvolvimento do estudo dirigido: processo de tutoria a ser realizado pelo docente 
da disciplina, ao longo da unidade, e por meio do qual os estudantes poderão tirar dúvidas que surjam 
quando da realização dos estudos dirigidos.  
d) Conclusão da unidade: ao final da unidade, será realizado outro encontro para a correção presencial dos 
estudos dirigidos de modo que o estudante tenha uma resposta imediata às situações práticas analisadas e 
estudadas individualmente. 
e) Sistema de comunicação: Será utilizado o Moodle como ambiente virtual de aprendizado, disponível no 
SEPT. 
f) Modelo de tutoria à distância e presencial: o docente da disciplina exercerá a tutoria da mesma. O tempo 
reservado para tutoria é de 2 horas semanais, sendo 1 hora para tutoria à distância e 1 hora para tutoria 
presencial, além da carga presencial semanal da disciplina. 
g) Material didático específico: Os estudantes receberão, no início de cada unidade, dois materiais, a saber, 
o conteúdo e o estudo dirigido. O conteúdo será representado pelo material didático específico que 
contemplará o conteúdo técnico-jurídico a ser estudado, composto tanto por material produzido pelo 
docente da disciplina quanto por textos complementares e legislação relacionada ao tema.  
Além disso, junto ao conteúdo será entregue um roteiro para estudo dirigido, estruturado a partir de casos 
concretos que exigirão do estudante a compreensão do conteúdo estudado, da leitura do material de apoio 
entregue pela professora, de leitura da bibliografia complementar e, se for o caso, de contato com a 
professora/tutora para tirar dúvidas sobre os encaminhamentos possíveis para o estudo. 
h) Infraestrutura de suporte tecnológico, científico e instrumental à disciplina: Os estudantes poderão utilizar 
a infra-estrutura disponível para os acadêmicos do Setor que consiste em 3 laboratórios de informática que 
funcionam durante os três períodos do dia, bem como com as máquinas disponíveis na biblioteca do SEPT 
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e os equipamentos pessoais, para aqueles que os tenham disponíveis, cujo acesso à internet pode ser feito 
por meio do sistema de wireless disponível no Setor. Além disso, também poderão utilizar o acervo da 
biblioteca do Setor, no qual constam os títulos indicados no item VII adiante posto. 
i) Previsão de período de ambientação dos recursos tecnológicos a serem utilizados pelos discentes: A 
disciplina prevê um momento, na primeira unidade da disciplina, no qual os cursistas farão o processo de 
ambientação na Plataforma Moodle. 
j) Identificação do controle de frequência das atividades presenciais:  
Em cada encontro presencial, representado por 2 horas/aula, a frequência será objeto de controle 
convencional, sendo realizada pela chamada nominal dos estudantes matriculados. A frequência das 
atividades à distância será computada pelo acesso ao Moodle, conforme definido no documento inicial que 
será entregue aos estudantes e em respeito à característica das atividades e dos conteúdos tratados na 
modalidade à distância. 

FORMAS DE AVALIAÇÃO  
 
A avaliação da disciplina consistirá em um processo avaliativo, representado por um conjunto de atividades, 
presenciais e à distância, que serão realizadas ao longo do semestre, conforme segue abaixo: 
a) A primeira avaliação individual consistirá em uma prova presencial, com consulta exclusivamente à 
legislação sem comentários, compreendendo a primeira parte do conteúdo estudado e cujo peso 
corresponderá a 40% da nota semestral; 
b) A segunda avaliação individual consistirá em uma prova presencial, com consulta a qualquer material 
impresso, compreendendo a segunda parte do conteúdo estudado e cujo peso corresponderá a 40% da 
nota semestral; 
c) A terceira avaliação será representada por um conjunto de estudos dirigidos acerca de conteúdos 
práticos, estudados em sala de aula. Tais avaliações serão realizadas à distância, em grupo e sob a 
orientação do professor, a ser feita por meio do AVA. Para tanto, será utilizada a ferramenta “Tarefa” para o 
envio dos trabalhos. Além disso, para cada estudo dirigido haverá um “Fórum”, no qual os estudantes 
poderão expor suas dúvidas e compartilhar impressões e possíveis soluções para as questões práticas que 
estarão analisando, sendo que o professor da disciplina será o mediador de tal atividade. Em cada estudo 
dirigido, os estudantes terão que aplicar os conteúdos estudados para resolver situações práticas 
relacionadas à sua formação profissional, efetivando a relação entre teoria e prática. O peso total deste 
conjunto de avaliações corresponderá a 20% da nota semestral.  
Em todas as avaliações as questões serão preferencialmente de caráter prático, demandando aos 
estudantes que se posicione juridicamente frente a situações que poderá encontrar ao longo de sua 
atividade profissional. Objetiva-se, com isso, que o estudante tenha uma noção geral das situações que 
poderá enfrentar em sua vida profissional, bem como quais serão os caminhos possíveis para resolvê-las, 
proporcionando-se, com isso, a criação de capacidade de pesquisa autônoma e de condições de resolução 
de problemas. 
E para responder as questões, tanto com consulta quanto sem consulta, será necessário o conhecimento 
adquirido a partir do estudo do material didático de apoio ao estudo do conteúdo, de pesquisa junto à 
bibliografia especializada indicada, das reflexões feitas nos estudos dirigidos e da consulta à 
professora/tutora acerca de dúvidas originadas ao longo do semestre e na realização dos estudos dirigidos. 
 

BIBLIOGRAFIA  

Para que o processo de ensino-aprendizado semi-presencial atinja o objetivo geral acima exposto, é 
necessário que os acadêmicos tenham acesso e consultem bibliografia técnica especializada e dirigida à 
realidade profissional específica. Desta forma, a consulta ao material didático específico e atualizado é 
indispensável. Além disso, recomenda-se a consulta às seguintes obras, abaixo referenciadas e existentes 
em quantidade suficiente na biblioteca do Setor, em pontos específicos do conteúdo, de modo que o 
conhecimento seja consolidado. 
 
Bibliografia Básica: 
BRASIL. Lei 6.015, de 31 de dezembro de 1973 . Dispõe sobre os registros públicos e dá outras 
providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6015original.htm>. 
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BRASIL. Lei 8.935, de 18 de novembro de 1994 . Regulamenta o art. 236 da Constituição Federal, 
dispondo sobre serviços notariais e de registro. (Lei dos cartórios) Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8935.htm>. 
CENEVIVA, W. Lei dos registros públicos comentada . 20. ed. atual. São Paulo : Saraiva, 1999. 
_____. Lei dos notários e dos registradores : comentada (Lei n. 8.935/94). 7. ed. rev. e atual. São Paulo : 
Saraiva, 2009.  
 
Bibliografia Complementar: 
ARAÚJO, M. D. B. Sistema registral e notarial . Curitiba : IESDE Brasil, 2007.  
REZENDE, A. C. F. Incorporação imobiliária, instituição de condomíni os e loteamentos 
urbanos : prática nos processos. 10. ed. rev. e atual. Campinas, SP : Millennium, 2010. 
SALLES, V. Direito registral imobiliário . 2. ed. rev. São Paulo : Saraiva, 2008. 
 
 
Professor da Disciplina: __________________________________________ 
 
Assinatura: __________________________________________ 
 
 
Coordenadora de Curso: Prof.ª Dr.ª Beatriz Accioly Alves Marchiori 
 
Assinatura: ______________________________________________________ 
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Ficha 1 (permanente) 
 

 

Disciplina: CONDOMÍNIOS E INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS  Código: NI 145 

 ( X ) Obrigatória       (     ) Optativa ( X ) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

Pré-requisito: - Co-requisito: - Modalidade: (   ) Presencial    (   ) Totalmente EaD     (X) 16,7% EaD (5 horas) 

CH Total: 30 

CH semanal:  02 
Padrão (PD): 30 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE): 0 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
1 - Noções gerais de condomínio; 
2 - Condomínio edilício; 
3 - Despesas do condomínio e sua forma de rateio; 
4 - Penalidades; 
5 - Assembleia geral;  
6 - Administração de condomínios; 
7 - Extinção do condomínio edilício; 
8 - Incorporações imobiliárias;  
9 - Patrimônio de afetação na incorporação imobiliária; 
10 - A construção do condomínio edilício; 
11 - Contrato de incorporação imobiliária. 
 
 
Coordenadora de Curso: Prof.ª Dr.ª Beatriz Accioly Alves Marchiori  
 
 
Assinatura: _______________________________________________________________________ 
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Bibliografia Básica: 
AGHIARIAN, H. Curso de Direito Imobiliário . 8. ed. Rio de Janeiro : Lúmen Júris, 2009.  
GHEZZI, L. L. A incorporação imobiliária à luz do Código de Defes a do Consumidor . São Paulo : 
Revista dos Tribunais, 2007. 
VENOSA, S. de S. Direito civil : Direitos Reais. 10. ed. São Paulo : Atlas, 2010. 
 
Bibliografia Complementar: 
BRASIL. Lei 4.591, de 16 de dezembro de 1964 . Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4591.htm> 
BRASIL. Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 . Código Civil Brasileiro. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm> 
CHALHUB, M. N. Da incorporação imobiliária . Rio de Janeiro : Renovar, 2003. 
TEPEDINO, G. Multipropriedade imobiliária . São Paulo : Saraiva, 1993. 
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Ficha 2 (variável) 
 
 

Disciplina: CONDOMÍNIOS E INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS  Código: NI 145 

 ( X ) Obrigatória       (     ) Optativa ( X ) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

Pré-requisito: - Co-requisito: - Modalidade: (   ) Presencial    (  ) Totalmente EaD  ( X ) 16,7% EaD (5 horas) 

CH Total: 30 

CH semanal:  02 
Padrão (PD): 30 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE): 0 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
1 - Noções gerais de condomínio; 
2 - Condomínio edilício; 
3 - Despesas do condomínio e sua forma de rateio; 
4 - Penalidades; 
5 - Assembleia geral;  
6 - Administração de condomínios; 
7 - Extinção do condomínio edilício; 
8 - Incorporações imobiliárias;  
9 - Patrimônio de afetação na incorporação imobiliária; 
10 - A construção do condomínio edilício; 
11 - Contrato de incorporação imobiliária. 
 

PROGRAMA (itens de cada unidade didática)  
 
1 - Noções gerais de condomínio: Condomínio tradicional e edilício; 
2 - Condomínio edilício: Normas aplicáveis; Convenção do Condomínio; Regimento Interno; Fração Ideal; 
Partes Comuns e Partes Privativas; Vagas de Garagem; 
3 - Despesas do condomínio e sua forma de rateio: Responsabilidade pelas despesas; Inadimplência e seus 
efeitos; Cobrança das dívidas; Correção monetária, juros, custas judiciais, honorários advocatícios; 
4 - Penalidades: Natureza dos diferentes tipos de penalidades; Possibilidade de aplicação; Necessidade de 
deliberação em Assembleias; Quoruns para deliberação; Reiterado descumprimento das obrigações 
condominiais; Reiterado comportamento anti-social; 
5 - Assembleia geral: Convocação; Instalação e procedimentos necessários; Participação e votação; 
Quoruns de votação; Aspectos gerais; 
6 - Administração de condomínios: Síndico e Subsíndico; Conselho Consultivo e Conselho Fiscal; 
7 - Extinção do condomínio edilício; 
8 - Incorporações imobiliárias: Definição e finalidade; Obrigações e direitos do Incorporador; Lei de 
Condomínios e Incorporações; 
9 - Patrimônio de afetação na incorporação imobiliária; 
10 - A construção do condomínio edilício: Construção por empreitada; Construção por administração; 
11 - Contrato de incorporação imobiliária:Aspectos gerais; Infrações. 
 

JUSTIFICATIVA  
 
A escolha pela oferta semi-presencial desta disciplina justifica-se por vários aspectos, dentre os quais 
destacam-se os seguintes: 

• A disciplina semi-presencial promove uma flexibilidade de estudo aos cursistas pois, em sua 
maioria, são estudantes que trabalham durante o dia e frequentam o curso à noite; 

• A existência de encontros presenciais e de atividades à distância, conjugados e orientados pelo 
docente, ajudam a promover a construção da autonomia para o aprendizado e para a pesquisa, 
aspectos essenciais na sociedade e no mundo do trabalho contemporâneos; 
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• A Educação à Distância cria condições para que o estudante torne-se protagonista de seu processo 

de formação e qualificação, permitindo ao docente que o auxilie em sua trajetória individual de 
modo mais personalizado e não massificado; 

• Por fim, como se trata de uma disciplina semi-presencial, haverá o acompanhamento direto da 
apreensão dos conteúdos, que, em se tratando de avaliação, terá duas delas individuais e 
presenciais, conforme determina a Resolução 30/90 – CEPE, e outras à distância, representadas 
por estudos dirigidos, conforme explicitado abaixo, no item “Metodologia de Avaliação”. 

 
OBJETIVO GERAL  

 
Proporcionar ao estudante noções gerais sobre o condomínio edilício e a incorporação imobiliária, 
capacitando-o a compreender e aplicar seus conhecimentos na área de negócios imobiliários. 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
Compreender a normatização sobre condomínio edilício e aplicá-la corretamente nos negócios imobiliários; 
Compreender a normatização sobre incorporação imobiliária e aplicá-la corretamente nos negócios 
imobiliários. 
 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 
Para os efeitos dos procedimentos didáticos ora apresentados, o conteúdo da disciplina será divido em duas 
unidades: Condomínios, englobando os itens 1 a 7 do Programa, e Incorporações Imobiliárias, englobando 
os itens 8 a 11. Todas as unidades serão abordadas de forma duo-modal, observando o seguinte roteiro de 
atividades: 
a) Apresentação do conteúdo a ser estudado: a ser feita pelo docente no início da unidade, de forma 
presencial. Em tal momento, os estudantes receberão material didático atualizado, com indicação de 
bibliografia complementar a ser pesquisada individualmente; 
b) Entrega do estudo dirigido: material que norteará o estudo à distância da unidade. Consiste em um 
conjunto de situações práticas que relacionam conteúdos jurídicos à realidade profissional dos 
intermediários imobiliários e que sejam relevantes para a atividade profissional. Para sua resolução será 
necessário que o estudante analise e estude o material entregue pelo docente e busque complementação 
na bibliografia indicada. Destaca-se o caráter prático desta atividade. 
c) Orientação para o desenvolvimento do estudo dirigido: processo de tutoria a ser realizado pelo docente 
da disciplina, ao longo da unidade, e por meio do qual os estudantes poderão tirar dúvidas que surjam 
quando da realização dos estudos dirigidos.  
d) Conclusão da unidade: ao final da unidade, será realizado outro encontro para a correção presencial dos 
estudos dirigidos de modo que o estudante tenha uma resposta imediata às situações práticas analisadas e 
estudadas individualmente. 
e) Sistema de comunicação: Será utilizado o Moodle como ambiente virtual de aprendizado, disponível no 
SEPT. 
f) Modelo de tutoria à distância e presencial: o docente da disciplina exercerá a tutoria da mesma. O tempo 
reservado para tutoria é de 2 horas semanais, sendo 1 hora para tutoria à distância e 1 hora para tutoria 
presencial, além da carga presencial semanal da disciplina. 
g) Material didático específico: Os estudantes receberão, no início de cada unidade, dois materiais, a saber, 
o conteúdo e o estudo dirigido. O conteúdo será representado pelo material didático específico que 
contemplará o conteúdo técnico-jurídico a ser estudado, composto tanto por material produzido pelo 
docente da disciplina quanto por textos complementares e legislação relacionada ao tema.  
Além disso, junto ao conteúdo será entregue um roteiro para estudo dirigido, estruturado a partir de casos 
concretos que exigirão do estudante a compreensão do conteúdo estudado, da leitura do material de apoio 
entregue pelo professor, de leitura da bibliografia complementar e, se for o caso, de contato com o 
professor/tutor para tirar dúvidas sobre os encaminhamentos possíveis para o estudo. 
h) Infraestrutura de suporte tecnológico, científico e instrumental à disciplina: Os estudantes poderão utilizar 
a infra-estrutura disponível para os acadêmicos do Setor que consiste em 3 laboratórios de informática que 
funcionam durante os três períodos do dia, bem como com as máquinas disponíveis na biblioteca do SEPT 
e os equipamentos pessoais, para aqueles que os tenham disponíveis, cujo acesso à internet pode ser feito 
por meio do sistema de wireless disponível no Setor. Além disso, também poderão utilizar o acervo da 
biblioteca do Setor, no qual constam os títulos adiante indicados. 
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i) Previsão de período de ambientação dos recursos tecnológicos a serem utilizados pelos discentes: A 
disciplina prevê um momento, na primeira unidade da disciplina, no qual os cursistas farão o processo de 
ambientação na Plataforma Moodle. 
j) Identificação do controle de frequência das atividades presenciais:  
Em cada encontro presencial, representado por 2 horas/aula, a frequência será objeto de controle 
convencional, sendo realizada pela chamada nominal dos estudantes matriculados. A frequência das 
atividades à distância será computada pelo acesso ao moodle, conforme definido no documento inicial que 
será entregue aos estudantes e em respeito à característica das atividades e dos conteúdos tratados na 
modalidade à distância. 
 

FORMAS DE AVALIAÇÃO  
 

A avaliação da disciplina consistirá em um processo avaliativo, representado por um conjunto de atividades, 
presenciais e à distância, que serão realizadas ao longo do semestre, conforme segue abaixo: 
a) A primeira avaliação individual consistirá em uma prova presencial, com possibilidade de ser realizada 
com consulta exclusivamente à legislação sem comentários, compreendendo a primeira parte do conteúdo 
estudado e cujo peso corresponderá a 40% da nota semestral; 
b) A segunda avaliação individual consistirá em uma prova presencial, com possibilidade de ser realizada 
com consulta exclusivamente à legislação sem comentários, compreendendo a segunda parte do conteúdo 
estudado e cujo peso corresponderá a 40% da nota semestral; 
c) A terceira avaliação será representada por um conjunto de estudos dirigidos acerca de conteúdos 
práticos, estudados em sala de aula. Tais avaliações serão realizadas à distância, em grupo e sob a 
orientação do professor, a ser feita por meio do AVA. Para tanto, será utilizada a ferramenta “Tarefa” para o 
envio dos trabalhos. Além disso, para cada estudo dirigido haverá um “Fórum”, no qual os estudantes 
poderão expor suas dúvidas e compartilhar impressões e possíveis soluções para as questões práticas que 
estarão analisando, sendo que o professor da disciplina será o mediador de tal atividade. Em cada estudo 
dirigido, os estudantes terão que aplicar os conteúdos estudados para resolver situações práticas 
relacionadas à sua formação profissional, efetivando a relação entre teoria e prática. O peso total deste 
conjunto de avaliações corresponderá a 20% da nota semestral.  
Em todas as avaliações as questões serão preferencialmente de caráter prático, demandando aos 
estudantes que se posicionem juridicamente frente a situações que poderão encontrar ao longo de sua 
atividade profissional. Objetiva-se, com isso, que o estudante tenha uma noção geral das situações que 
poderá enfrentar em sua vida profissional, bem como quais serão os caminhos possíveis para resolvê-las, 
proporcionando-se, com isso, a criação de capacidade de pesquisa autônoma e de condições de resolução 
de problemas. 
E para responder as questões, tanto com consulta quanto sem consulta, será necessário o conhecimento 
adquirido a partir do estudo do material didático de apoio ao estudo do conteúdo, de pesquisa junto à 
bibliografia indicada, das reflexões feitas nos estudos dirigidos e da consulta ao professor/tutor acerca de 
dúvidas originadas ao longo do semestre e na realização dos estudos dirigidos.  
 

BIBLIOGRAFIA  
 
Para que o processo de ensino-aprendizado semi-presencial atinja o objetivo geral acima exposto, é 
necessário que os acadêmicos tenham acesso e consultem bibliografia técnica especializada e dirigida à 
realidade profissional específica. Desta forma, a consulta ao material didático específico e atualizado é 
indispensável. Além disso, recomenda-se a consulta às seguintes obras, abaixo referenciadas e existentes 
em quantidade suficiente na biblioteca do Setor, em pontos específicos do conteúdo, de modo que o 
conhecimento seja consolidado. 
 
Bibliografia Básica: 
AGHIARIAN, H. Curso de Direito Imobiliário . 8. ed. Rio de Janeiro : Lúmen Júris, 2009.  
GHEZZI, L. L. A incorporação imobiliária à luz do Código de Defes a do Consumidor . São Paulo : 
Revista dos Tribunais, 2007. 
VENOSA, S. de S. Direito civil : Direitos Reais. 10. ed. São Paulo : Atlas, 2010. 
 
Bibliografia Complementar: 
BRASIL. Lei 4.591, de 16 de dezembro de 1964 . Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4591.htm> 
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IMOBILIÁRIOS  

 
BRASIL. Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 . Código Civil Brasileiro. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm> 
CHALHUB, M. N. Da incorporação imobiliária . Rio de Janeiro : Renovar, 2003. 
TEPEDINO, G. Multipropriedade imobiliária . São Paulo : Saraiva, 1993. 
 
 
Professor da Disciplina: __________________________________________ 
 
Assinatura: __________________________________________ 
 
 
Coordenadora de Curso: Prof.ª Dr.ª Beatriz Accioly Alves Marchiori 
 
Assinatura: ________________________________________________________ 
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Ficha 1 (permanente) 
 

 

Disciplina: Comunicação em Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS  Código: LIB 037  

 (   ) Obrigatória       ( X  ) Optativa ( X ) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

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

CH Total: 30 

CH semanal:  02 
Padrão (PD): 30 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE): 0 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
1. Aspectos lingüísticos da Língua Brasileira de Sinais - Libras.  
2. A gramaticalidade dos processos faciais e corporais em Libras.  
3. Contrastes entre a Língua Brasileira de Sinais.  
4. Libras e a Língua Portuguesa.  
5. Fundamentos da educação bilíngüe para surdos. 
 

 
Coordenadora de Curso: Prof.ª Dr.ª Beatriz Accioly Alves Marchiori  
 
 
Assinatura: _______________________________________________________________________ 
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Bibliografia Básica: 
BRASIL. Decreto Federal nº 5.626/05 . Regulamenta a Lei de Libras e dá outras providências.  
FELIPE, T.; MONTEIRO, M. S. LIBRAS em contexto : curso básico. Brasília: Ministério da Educação e do 
Desporto/Secretaria de Educação Especial, 2001. 
FERNANDES, S. F.; STROBEL, K. L. Aspectos Iingüísticos da Língua Brasileira de Sinai s - LIBRAS . 
Curitiba : SEED/SUED/DEE, 1998.  
LIRA, G. de A.; SOUZA, T. A. F. de. Dicionário da Língua Brasileira de Sinais - Libras . Brasília : CORDE, 
2001 Disponível em <http://www.acessobrasil.orp.br/libras>. 
 
Bibliografia Complementar: 
COUTINHO, D. Libras e Língua Portuguesa : semelhanças e diferenças. João Pessoa : Gráfica e Editora 
Arpoador, 2000.  
FERREIRA-BRITO, L. Integração social & educação de surdos. Rio de Janeiro : Babel, 1993.  
GÓES, M. Linguagem : surdez e educação. Campinas, SP : Autores Associados, 1996. 
LACERDA,C; NAKAMURA, H; LIMA, M. C. Surdez e abordagem bilíngüe . São Paulo: Plexus, 2000.  
QUADROS, R. M. de; KARNOPP, L. B. Língua de sinais brasileira : estudos lingüísticos. Porto Alegre : 
Artmed, 2004.  
QUADROS, R.M. de. Educação de surdos : a aquisição da linguagem. Porto Alegre : Artes Médicas, 1997.  
SKLIAR, C. (org.) Atualidades na educação bilíngüe para surdos . Porto Alegre : Mediação, 1999.  
_____. (org.) A surdez : um olhar sobre as diferenças. Porto Alegre : Mediação, 1998.  
WEIL, P.; TOMPAKOW, R. O corpo fala : a linguagem silenciosa da comunicaçao não-verbal. 59 ed. 
Petrópolis : Vozes, 2005. 
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Ficha 1 (permanente) 
 

 

Disciplina: CULTURA ORGANIZACIONAL E CULTURA BRASILEIRA  Código: NI 146 

 (   ) Obrigatória       ( X  ) Optativa ( X ) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

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

CH Total: 30 

CH semanal:  02 
Padrão (PD): 30 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE): 0 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
1 - Ciências Sociais: visão do homem enquanto membro de uma organização e de um dado sistema de 
valores; 
2 - Vida social, grupos sociais e instituições sociais; 
3 - Cultura e sociedade; 
4 - Cultura brasileira e influências culturais das diversas origens; 
5 - Cultura organizacional: o indivíduo e as organizações; 
6 - Relações sociais no trabalho e sistemas produtivos; 
7 - Poder e relações de poder no trabalho e nas organizações. 
 
 
Coordenadora de Curso: Prof.ª Dr.ª Beatriz Accioly Alves Marchiori  
 
 
Assinatura: _______________________________________________________________________ 
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IMOBILIÁRIOS  

 
 
Bibliografia Básica: 
BERNARDES, C.; MARCONDES, R. Sociologia aplicada à administração . 5. ed. São Paulo : Saraiva, 
2003.  
CARVALHO, C. E.; RONCHI, C. C. Cultura organizacional : teoria e pesquisa. Rio de Janeiro : Fundo de 
Cultura, 2005.   
MOTTA, F. C .P.; CALDAS, M. P. Cultura organizacional e cultura brasileira . São Paulo : Atlas, 1997. 
SCHEIN, E. H. Cultura Organizacional e Liderança . São Paulo : Atlas, 2009. 
 
Bibliografia Complementar: 
BARBOSA, L. O jeitinho brasileiro : a arte de ser mais igual que os outros. 4. ed. Rio de Janeiro : 
Campus, 1992. 
CASTRO. C. A. P. de. Sociologia aplicada à administração . São Paulo : Atlas, 2003. 
CASTOR, B. V. J. O Brasil não é para amadores : Estado, governo e burocracia na terra do jeitinho. 
Curitiba : EBEL; IBQP-PR, 2000. 
FLEURY, M. T .L.; FISHER, R. M. (coord.). Cultura e poder nas organizações . São Paulo : Atlas, 1996. 
OLIVEIRA, S. L. Sociologia das organizações : uma análise do homem e das empresas no ambiente 
competitivo. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2002. 
RODRIGUES, S. B; CUNHA, M. P. (org.). Estudos organizacionais : novas perspectivas na administração 
de empresas - uma coletânea luso-brasileira. São Paulo : Iglu, 2000. 
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Ficha 1 (permanente) 
 

 

Disciplina: RELACIONAMENTO INTERPESSOAL  Código: NI 147 

 (   ) Obrigatória       ( X  ) Optativa ( X ) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

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

CH Total: 30 

CH semanal:  02 
Padrão (PD): 30 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE): 0 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
1 - Estilos pessoais; 
2 - Competência interpessoal; Inteligência interpessoal; 
3 - Situações problemáticas vividas no ambiente de trabalho; 
4 - Motivação; 
5 - Comunicação Interpessoal; 
6 - Stresse ocupacional; Administração de conflitos; 
7 - Grupos e equipes de trabalho; Teorias de Liderança. 
 

 
Coordenadora de Curso: Prof.ª Dr.ª Beatriz Accioly Alves Marchiori  
 
 
Assinatura: _______________________________________________________________________ 
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Bibliografia Básica: 
ALBRECHT, K. Inteligência social . São Paulo : M. Brooks do Brasil, 2006. 
ALMEIDA, J. R. M.. Novos rumos em comunicação interpessoal : técnicas para melhorar os seus 
resultados, como mudar comportamentos. São Paulo : Nobel, 2000. 
CHIAVENATO, I. Comportamento organizacional : a dinâmica do sucesso das organizações. 2. ed. 3. 
reimp. Rio de Janeiro : Elsalvier, 2010. 
D'ANDRÉA, F. F. Desenvolvimento da personalidade . 11. ed. Rio de Janeiro : Bertrand do Brasil, 1992. 
DEL PRETTE, A. Psicologia das relações interpessoais : vivências para o trabalho em grupo. Petrópolis, 
RJ: Vozes, 2001. 
 
Bibliografia Complementar: 
ALMEIDA, W. Captação e seleção de talentos : com foco em competências. 2. ed. São Paulo : Atlas, 2009. 
FRITZEN, S. J. Exercícios práticos de dinâmica de grupo . 19. ed. Rio de Janeiro : Vozes, 1981. 
HERSEY, P. Psicologia para administradores : a teoria  e as técnicas da liderança situacional. São Paulo : 
EPU, 1986. 
KIRBY, A. 150 jogos de treinamento . São Paulo : T&D Editora, 1995. 
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SETOR DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM NEGÓCIOS 

IMOBILIÁRIOS  

 

Ficha 1 (permanente) 
 

 

Disciplina: PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL  Código: NI 148 

 (   ) Obrigatória       ( X  ) Optativa ( X ) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

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

CH Total: 30 

CH semanal:  02 
Padrão (PD): 30 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE): 0 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
1 - Metodologias da comunicação; 
2 - Teorias de Aprendizagem; 
3 - Determinantes e graduação do processo decisório; 
4 - Fundamentos epistemológicos no estudo das organizações; 
5 - Clima e Cultura Organizacional; 
6 - Tecnologia, gestão de pessoas e globalização; 
7 - Teoria da liderança; 
8 - Relações de poder nas organizações e atuação profissional; 
9 - Indivíduos, grupos e organizações; 
10 - Equipes de trabalho; 
11 - Processos de negociação.  
 
 
Coordenadora de Curso: Prof.ª Dr.ª Beatriz Accioly Alves Marchiori  
 
 
Assinatura: _______________________________________________________________________ 
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Bibliografia Básica: 
CHANLAT, J. F. O indivíduo na Organização : dimensões esquecidas. v. 1. São Paulo : Atlas, 1992. 
FLEURY, M. T. L. (coord.) As pessoas na organização . São Paulo : Editora Gente, 2002.  
SCHEIN, E. Psicologia Organizacional . Rio de Janeiro : Prentice-Hall, 1982 
 
Bibliografia Complementar: 
COHEN, A. R. et al. Manual de comportamento organizacional e gestão . 3. ed. Lisboa : RH Editora, 
2004.  
ROBBINS, S. Comportamento organizacional . 11. ed. São Paulo : Prentice Hall, 2005. 
SPECTOR, P. E. Psicologia nas organizações . São Paulo : Saraiva, 2002.  
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Ficha 1 (permanente) 
 

 

Disciplina: POSTURA NO TRABALHO  Código: NI 149 

 (   ) Obrigatória       ( X  ) Optativa ( X ) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

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

CH Total: 30 

CH semanal:  02 
Padrão (PD): 30 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE): 0 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
1 - Etiqueta empresarial: cumprimentos; uso de cartões de visitas; trajes adequados ao ambiente 
organizacional; cuidados pessoais com a aparência; postura em representações sociais pela empresa; 
comportamento em locais públicos representando a empresa; convívio no cotidiano de trabalho; 
2 - Técnicas de Comunicação: comunicação adequada entre o profissional/chefia; uso adequado de 
recursos da empresas como telefones, celulares e e-mails; 
3 - Técnicas de oratória: postura adequada para apresentações de trabalhos acadêmicos e projetos na 
empresa e uso adequado de recursos audiovisuais; 
4 - Técnicas de Reuniões: postura adequada para presidir e participar de reuniões; entender as 
manifestações da linguagem do corpo; 
5 - Técnicas de atendimento: postura e comportamento adequados ao atendimento a clientes internos e 
externos à organização. 
 
 
Coordenadora de Curso: Prof.ª Dr.ª Beatriz Accioly Alves Marchiori  
 
 
Assinatura: _______________________________________________________________________ 
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Bibliografia Básica: 
GUIORAO, M. E. F. A etiqueta que faz a diferença nas empresas . São Paulo : Novatec, 2006. 
NICK, M. Gerenciamento de reuniões : organize a agenda, motive os participantes, gerencie conflitos, 
cumpra o horário. Rio de Janeiro : Elsevier, 2006. 
ROBINSON, D. Etiqueta no trabalho : aprenda as regras não escritas de conduta no trabalho neste guia 
para profissionais. 5. ed. São Paulo : Clio, 2004. 
 
Bibliografia Complementar: 
FURNHAM, A. O corpo fala nos negócios : como decifrar as pessoas e transmitir mensagens eficazes com 
os segredos da linguagem corporal. São Paulo : Ed. Gente, 2011. 
ROBBINS, S. Comportamento organizacional . 11. ed. São Paulo : Prentice Hall, 2005. 
SANTOS, R. B. dos. Oratória : guia prático para falar em público. Brasília : SENAC, 2009. 
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Ficha 1 (permanente) 
 

 

Disciplina: ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL  Código: NI 150 

 (   ) Obrigatória       ( X  ) Optativa ( X ) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

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

CH Total: 30 

CH semanal:  02 
Padrão (PD): 30 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE): 0 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
1 - Gestão de Documentos: Gênero documental; Instrumento de destinação de Documentos ; Avaliação, 
Classificação e Arranjo; 
2 - Arquivologia: Sistemas e Métodos de arquivamento de documentos; Preservação e segurança 
documental ; Materiais para arquivos. 

 
Coordenadora de Curso: Prof.ª Dr.ª Beatriz Accioly Alves Marchiori  
 
 
Assinatura: _______________________________________________________________________ 
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IMOBILIÁRIOS  

 
 
Bibliografia Básica: 
PAES, M. L. Arquivos : teoria e prática. Rio de Janeiro : FGV, 2002; 

RONDINELLI, R. C. Gerenciamento arquivístico de documentos eletrônico s: uma abordagem teórica da 
diplomática arquivística contemporânea. Rio de Janeiro : FGV, 2005; 

SANTOS, V. B. dos; INNARELLI, H. C.; SOUZA, R. T. B. de. Arquivística  Temas Contemporâneos . 
Brasília, DF : SENAC, 2008. 
 
Bibliografia Complementar: 
Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística do CONARQ . Disponível em 
<http://www.portalan.arquivonacional.gov.br/> 
MEDEIROS, J. B.; HERNANDES, S. Manual da Secretária : Técnicas de Trabalho. São Paulo: Atlas, 2006. 
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Ficha 1 (permanente) 
 

 

Disciplina: GERENCIAMENTO DE PROJETOS  Código: NI 151 

 (   ) Obrigatória       ( X  ) Optativa ( X ) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

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

CH Total: 30 

CH semanal:  02 
Padrão (PD): 30 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE): 0 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
1 - Conceituação geral de projeto; 
2 - Gestão da elaboração e execução de projetos; Elementos básicos dos projetos; 
3 - O produto do projeto e seu mercado; Estudos técnicos do projeto; Importância do projeto; 
4 - Aspectos administrativos, legais, técnicos, econômicos e financeiros; 
5 - Critérios de análise de viabilidade econômica de um projeto; 
6 - Elaboração e análise de projetos de viabilidade. 
 
 
Coordenadora de Curso: Prof.ª Dr.ª Beatriz Accioly Alves Marchiori  
 
 
Assinatura: _______________________________________________________________________ 
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Bibliografia Básica: 
DINSMORE, P. C.; SILVEIRA NETO, F. H. da. Gerenciamento de projetos : como gerenciar seu projeto 
com qualidade, dentro do prazo e custos previstos. Rio de Janeiro : Qualitymark, 2004.  
MAXIMIANO, A. C. A. Administração de projetos : como transformar idéias em resultados. 4. ed. São 
Paulo : Atlas, 2010. 
KEELING, R.; BRANCO, R. H. F. Gestão de projetos : uma abordagem global. 2 .ed. São Paulo : Saraiva, 
2012.  
VARGAS, R. V. Gerenciamento de projetos : estabelecendo diferenciais competitivos. 7. ed. Rio de 
Janeiro : Brasport, 2009.  
 
Bibliografia Complementar: 
BUARQUE, C. Avaliação econômica de projetos . Rio de Janeiro : Campus, 1994.  
CLEMENTE, A. et al. Projetos empresariais e públicos . São Paulo : Atlas, 1998. 
CARVALHO, C. J. Elaboração e gestão de projetos.  Florianópolis : Departamento de Ciências da 
Administração/UFSC/CAPES/UAB, 2011. 
CARVALHO JUNIOR, M. R. de. Gestão de projetos : da academia à sociedade. Curitiba : IBPEX, 2011. 
CLELAND, D. I.; IRELAND, L. R. Gerenciamento de projetos . 2. ed. Rio de Janeiro : LTC, 2007.  
CONTADOR, C. R. Projetos sociais: avaliação e prática, impacto ambiental, externalidades, benefícios e 
custos sociais. São Paulo : Atlas, 1997. 
DUFFY, M. G. Gestão de projetos : arregimente os recursos, estabeleça prazos, monitore o orçamento, 
gere relatórios: soluções práticas para os desafios do trabalho. Rio de Janeiro : Elsevier/Campus, 2006.  
GALESNE, A. & FENSTERSEIFER, J. E. & LAMB, R. Decisões de investimentos da empresa . São Paulo 
: Atlas, 1999. 
LEONE, G. S. G. Custos:  planejamento, implantação e controles. São Paulo : Atlas, 2000. 
VARGAS, R. V. Manual prático do plano de projeto utilizando o PM BOK guide . 3. ed. Rio de Janeiro : 
Brasport, 2007. 
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Ficha 1 (permanente) 
 

 

Disciplina: GESTÃO DE PROCESSOS Código: NI 152 

 (   ) Obrigatória       ( X  ) Optativa ( X ) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

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

CH Total: 60 

CH semanal:  04 
Padrão (PD): 60 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE): 0 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
1 - Organização: Visão; Burocratização e desburocratização; Conceitos de organização;  Organização 
formal e informal; Estrutura Organizacional e departamentalização; Estruturas Tradicionais, Modernas e 
Contemporâneas; 
2 - Sistemas: Conceito; Componentes de um sistema; Objetivo do estudo de um sistema; Ambiente de um 
sistema; Subsistemas; Descrição de atividades; 
3 - Métodos e processos: Análise administrativa; processos empresariais; Gráficos de processamento: 
fluxograma; Formulários; Layout; Análise de distribuição do trabalho; Manuais da organização; 
4 - Controle e avaliação: Técnicas; OSM e as modernas ferramentas de gestão organizacional. 
 
 
Coordenadora de Curso: Prof.ª Dr.ª Beatriz Accioly Alves Marchiori  
 
 
Assinatura: _______________________________________________________________________ 
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Bibliografia Básica: 
ARAÚJO, L. C. G. Organização, Sistemas e Métodos e as Tecnologias de  Gestão Organizacional . v. 5. 
2. ed. São Paulo : Atlas, 2011. 
BALLESTERO-ALVAREZ, M. E. Manual de organização, sistemas e métodos : abordagem teórica e 
prática da engenharia da informação. 5. ed. São Paulo : Atlas, 2011.  
OLIVEIRA, D. de P. R. de. Sistemas, Organização & Métodos : uma abordagem gerencial. 20. Ed. São 
Paulo : Atlas, 2011.  
 
Bibliografia Complementar: 
ALVAREZ, B. M. E. Manual de Organização, Sistemas e Métodos : Abordagem Teórica e Prática da 
Engenharia da Informação. 3. ed. São Paulo : Atlas, 2006.  
ARAÚJO, L. C. G. Organização, Sistemas e Métodos e as Tecnologias de  Gestão Organizacional . v. 1 
e 2. 4. ed. São Paulo : Atlas, 2008. 
CRUZ, T. Sistemas, organização & métodos : estudo integrado das novas tecnologias a gerência do 
conteúdo e do conhecimento. São Paulo : Atlas, 2002. 
OLIVEIRA, D. de P. R. de. Administração de processos : conceitos, metodologia, práticas. 3. ed. São 
Paulo : Atlas, 2009. 
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Ficha 1 (permanente) 
 

 

Disciplina: GESTÃO DE PESSOAS  Código: NI 153 

 (   ) Obrigatória       ( X  ) Optativa ( X ) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

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

CH Total: 60 

CH semanal:  04 
Padrão (PD): 60 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE): 0 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
1 - A Gestão de pessoas no contexto da Teoria Administrativa; 
2 - A Gestão de pessoas no contexto da organização: os modelos de gestão de pessoas; 
3 - Ferramentas da qualidade na Gestão de Pessoas; 
4 - Cultura e Clima Organizacional; 
5 - Recrutamento e seleção de pessoas; 
6 - Treinamento, desenvolvimento e educação no contexto organizacional; 
7 - Gestão de desempenho de pessoas; 
8 - Planejamento e desenvolvimento de carreira; 
9 - Gestão de pessoas no terceiro setor; 
10 - Introdução à serie OHSAS 18001. 
 
 
 
Coordenadora de Curso: Prof.ª Dr.ª Beatriz Accioly Alves Marchiori  
 
 
Assinatura: _______________________________________________________________________ 
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Bibliografia Básica: 
DUTRA, J. S.. Competências : conceitos e instrumentos para a gestão de pessoas na empresa moderna. 
São Paulo : Atlas, 2004. 
CHIAVENATO, I. Gerenciando Pessoas . São Paulo : Prentice Hall, 2002. 
BOHLANDER, G., SNELL, S. SHERMANN, A. Administração de Recursos Humanos . São Paulo : 
Pioneira, 2005. 
 
Bibliografia Complementar: 
NASCIMENTO, L. P. do. Administração de cargos e salários . São Paulo : Pioneira 2001. 
ROBBINS, S. P. Administração : Mudanças e Perspectivas. São Paulo : Saraiva, 2006. 
WOOD JUNIOR, T. (org.). Gestão empresarial : o fator humano. São Paulo : Atlas, 2000. 
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Ficha 1 (permanente) 
 

 

Disciplina: ELABORAÇÃO PRÁTICA DE CONTRATOS IMOBILIÁRIOS  Código: NI 154 

 (   ) Obrigatória       ( X ) Optativa ( X ) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

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

CH Total: 30 

CH semanal:  02 
Padrão (PD): 30 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE): 0 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
1 - Técnicas gerais de elaboração de contratos; 
2 - Contratos de aquisição: compra e venda, compromisso de compra e venda, troca, doação; 
3 - Contratos de uso e gozo: locação e comodato; 
4 - Contratos de garantia: fiança, caução, seguro fiança e alienação fiduciária em garantia; 
5 - Contratos de atividade: corretagem e administração de imóveis; 
6 - Contratos imobiliários atípicos. 
 
 
Coordenadora de Curso: Prof.ª Dr.ª Beatriz Accioly Alves Marchiori  
 
 
Assinatura: _______________________________________________________________________ 
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Bibliografia Básica: 
DINIZ, M. H. Curso de Direito Civil Brasileiro : Teoria das Obrigações Contratuais. v. 3. 25. ed. São Paulo : 
Saraiva, 2009. 
_____. Tratado Teórico e Prático dos Contratos : de acordo com o novo Código Civil (Lei n. 10.406, de 10-
1-2002), o projeto de lei n.6.960/2002 e a lei n.11.101/2005. 6. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo : Saraiva, 
2006. 
GOMES, O. Contratos . 25. ed. atual. Rio de Janeiro: Forense, 2002. 
 
Bibliografia Complementar: 
CHALHUB, M. N. Negócio fiduciário . 4. ed. atual. e ampl. Rio de Janeiro : Renovar, 2009.  
COLTRO, A. C. M. Contrato de corretagem imobiliária . 2. ed. São Paulo : Atlas, 2007. 
DANTZGER, A. C. C. Alienação fiduciária de bens imóveis . 3.ed. rev. a atual. São Paulo : Método, 2010. 
SANTOS, Gildo dos. Fiança . São Paulo : Rev. dos Tribunais, 2006. 
VENOSA, S. de S. Direito Civil : Teoria Geral das Obrigações e Teoria Geral dos Contratos. v. 2.  9 ed. São 
Paulo : Atlas, 2009. 
_____. Direito Civil : Contratos em Espécie. 10 ed. São Paulo : Atlas, 2010. 
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Ficha 1 (permanente) 
 

 

Disciplina: CONTRATOS IMOBILIÁRIOS ATÍPICOS  Código: NI 155 

 (   ) Obrigatória       ( X ) Optativa ( X ) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

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

CH Total: 30 

CH semanal:  02 
Padrão (PD): 30 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE): 0 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
1 - Noções gerais de contratos atípicos; 
2 - Contrato de gaveta; 
3 - Locação built to suit; 
4 - Redes contratuais; 
5 - Contrato de multipropriedade; 
6 - Locação em Shopping Centers; 
7 - Consórcio de imóveis; 
8 - Parceria agrícola e arrendamento rural. 
 
 
Coordenadora de Curso: Prof.ª Dr.ª Beatriz Accioly Alves Marchiori  
 
 
Assinatura: _______________________________________________________________________ 
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Bibliografia Básica: 
AZEVEDO, A. V. Teoria geral dos contratos típicos e atípicos : Curso de Direito Civil. 3.ed. São 
Paulo : Atlas, 2009. 
DINIZ, M. H. Tratado Teórico e Prático dos Contratos : de acordo com o novo Código Civil (Lei n. 10.406, 
de 10-1-2002), o projeto de lei n.6.960/2002 e a lei n.11.101/2005. 6. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo : 
Saraiva, 2006. 
TEPEDINO, G. Multipropriedade imobiliária.  São Paulo: Saraiva, 1993.  
 
Bibliografia Complementar: 
COLTRO, A. C. M. Contrato de corretagem imobiliária . 2. ed. São Paulo : Atlas, 2007. 
DINIZ, M. H. Curso de Direito Civil Brasileiro : Teoria das Obrigações Contratuais. v. 3. 25. ed. São 
Paulo : Saraiva, 2009. 
GOMES, O. Contratos . 25. ed. atual. Rio de Janeiro: Forense, 2002. 
VENOSA, S. de S. Direito Civil : Teoria Geral das Obrigações e Teoria Geral dos Contratos. v. 2.  9 ed. 
São Paulo : Atlas, 2009. 
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Ficha 1 (permanente) 
 

 

Disciplina: ASPECTOS JURÍDICOS DO PARCELAMENTO DO SOLO  Código: NI 156 

 (   ) Obrigatória       ( X ) Optativa ( X ) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

Pré-requisito: - Co-requisito: - Modalidade: (   ) Presencial   (   ) Totalmente EaD   ( X ) 33,3% EaD (10 horas) 

CH Total: 30 

CH semanal:  02 
Padrão (PD): 30 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE): 0 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
1 - Parcelamento do solo urbano; 
2 - Loteamento; 
3 - Desmembramento; 
4 - Contratos relativos ao parcelamento de solo; 
5 - Parcelamento irregular e clandestino. 
 
 
Coordenadora de Curso: Prof.ª Dr.ª Beatriz Accioly Alves Marchiori  
 
 
Assinatura: _______________________________________________________________________ 
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Bibliografia Básica: 
AGHIARIAN, H. Curso de direito imobiliário . 8.ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro : Lumen Juris, 2009. 
MASCARO, J. L. Loteamentos urbanos . 2. ed. Porto Alegre : J. Mascaró, 2005. 
SARMENTO FILHO, E. S. C. Loteamento fechado ou condomínio de fato . Curitiba : Juruá, 2009. 
 
Bibliografia Complementar: 
 AMADEI, V. C; AMADEI, V. de A. Como lotear uma gleba : o parcelamento do solo urbano em seus 
aspectos essenciais. 2. ed. Campinas, SP : Millennium, 2002. 
AMADEI, V. C. Parcelamento do solo urbano (loteamento e desmembr amento) : como gerenciar o 
empreendimento em todas as suas fases. Campinas, SP : Millennium, 2010.  
SILVA, E. J. da. Parcelamento e desmembramento do solo urbano : doutrina, jurisprudência e legislação. 
São Paulo : LED, 1999. 
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Ficha 2 (variável) 
 
 

Disciplina: ASPECTOS JURÍDICOS DO PARCELAMENTO DO SOLO  Código: NI 156 

 (   ) Obrigatória       ( X ) Optativa ( X ) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

Pré-requisito: - Co-requisito: - Modalidade:  (   ) Presencial    (   ) Totalmente EaD    (X ) 33,3% EaD (10 horas) 

CH Total: 30 

CH semanal:  02 
Padrão (PD): 30 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE): 0 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
1 - Parcelamento do solo urbano; 
2 - Loteamento; 
3 - Desmembramento; 
4 - Contratos relativos ao parcelamento de solo; 
5 - Parcelamento irregular e clandestino. 
 

PROGRAMA (itens de cada unidade didática)  
 
1 - Parcelamento do solo urbano: Noções gerais de parcelamento do solo; Legislação de Parcelamento do 
Solo Urbano; 
2 - Loteamento: Conceito, objetivo; Requisitos urbanísticos para loteamento; Projeto de Loteamento; 
Aprovação do Projeto; Registro de Loteamento (procedimentos, requisitos básicos, documentação, 
publicação de edital, impugnação de registro, cancelamento de registro, infrações penais, formas de 
proteção ao adquirente de imóveis loteados); 
3 - Desmembramento: Conceito, objetivo; Requisitos urbanísticos para desmembramento; Projeto de 
desmembramento; Aprovação do Projeto; Registro de desmembramento (procedimentos, requisitos básicos, 
documentação); 
4 - Contratos relativos ao parcelamento de solo; 
5 - Parcelamento irregular e clandestino. 
 

JUSTIFICATIVA  
 
A escolha pela oferta semi-presencial desta disciplina justifica-se por vários aspectos, dentre os quais 
destacam-se os seguintes: 

• A disciplina semi-presencial promove uma flexibilidade de estudo aos cursistas pois, em sua 
maioria, são estudantes que trabalham durante o dia e frequentam o curso à noite; 

• A existência de encontros presenciais e de atividades à distância, conjugados e orientados pelo 
docente, ajudam a promover a construção da autonomia para o aprendizado e para a pesquisa, 
aspectos essenciais na sociedade e no mundo do trabalho contemporâneos; 

• A Educação à Distância cria condições para que o estudante torne-se protagonista de seu processo 
de formação e qualificação, permitindo ao docente que o auxilie em sua trajetória individual de 
modo mais personalizado e não massificado; 

• Por fim, como se trata de uma disciplina semi-presencial, haverá o acompanhamento direto da 
apreensão dos conteúdos, que, em se tratando de avaliação, terá duas delas individuais e 
presenciais, conforme determina a Resolução 30/90 – CEPE, e outras à distância, representadas 
por estudos dirigidos, conforme explicitado abaixo, no item “Metodologia de Avaliação”. 

 
OBJETIVO GERAL  

 
Proporcionar ao estudante noções gerais sobre o parcelamento do solo urbano, capacitando o a 
compreender e aplicar seus conhecimentos na área de negócios imobiliários. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 

 
Compreender a normatização sobre parcelamento do solo urbano e aplicá-la corretamente nos negócios 
imobiliários; 
Compreender os limites de atuação no parcelamento de solo urbano e na comercialização dos imóveis 
parcelados, de modo a agir corretamente nos negócios imobiliários. 
 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 
Todas as unidades serão abordadas de forma duo-modal, observando o seguinte roteiro de atividades: 
a) Apresentação do conteúdo a ser estudado: a ser feita pelo docente no início da unidade, de forma 
presencial. Em tal momento, os estudantes receberão material didático atualizado, com indicação de 
bibliografia complementar a ser pesquisada individualmente; 
b) Entrega do estudo dirigido: material que norteará o estudo à distância da unidade. Consiste em um 
conjunto de situações práticas que relacionam conteúdos jurídicos à realidade profissional dos 
intermediários imobiliários e que sejam relevantes para a atividade profissional. Para sua resolução será 
necessário que o estudante analise e estude o material entregue pelo docente e busque complementação 
na bibliografia indicada. Destaca-se o caráter prático desta atividade. 
c) Orientação para o desenvolvimento do estudo dirigido: processo de tutoria a ser realizado pelo docente 
da disciplina, ao longo da unidade, e por meio do qual os estudantes poderão tirar dúvidas que surjam 
quando da realização dos estudos dirigidos.  
d) Conclusão da unidade: ao final da unidade, será realizado outro encontro para a correção presencial dos 
estudos dirigidos de modo que o estudante tenha uma resposta imediata às situações práticas analisadas e 
estudadas individualmente. 
e) Sistema de comunicação: Será utilizado o Moodle como ambiente virtual de aprendizado, disponível no 
SEPT. 
f) Modelo de tutoria à distância e presencial: o docente da disciplina exercerá a tutoria da mesma. O tempo 
reservado para tutoria é de 2 horas semanais, sendo 1 hora para tutoria à distância e 1 hora para tutoria 
presencial, além da carga presencial semanal da disciplina. 
g) Material didático específico: Os estudantes receberão, no início de cada unidade, dois materiais, a saber, 
o conteúdo e o estudo dirigido. O conteúdo será representado pelo material didático específico que 
contemplará o conteúdo técnico-jurídico a ser estudado, composto tanto por material produzido pelo 
docente da disciplina quanto por textos complementares e legislação relacionada ao tema.  
Além disso, junto ao conteúdo será entregue um roteiro para estudo dirigido, estruturado a partir de casos 
concretos que exigirão do estudante a compreensão do conteúdo estudado, da leitura do material de apoio 
entregue pelo professor, de leitura da bibliografia complementar e, se for o caso, de contato com o 
professor/tutor para tirar dúvidas sobre os encaminhamentos possíveis para o estudo. 
h) Infraestrutura de suporte tecnológico, científico e instrumental à disciplina: Os estudantes poderão utilizar 
a infra-estrutura disponível para os acadêmicos do Setor que consiste em 3 laboratórios de informática que 
funcionam durante os três períodos do dia, bem como com as máquinas disponíveis na biblioteca do SEPT 
e os equipamentos pessoais, para aqueles que os tenham disponíveis, cujo acesso à internet pode ser feito 
por meio do sistema de wireless disponível no Setor. Além disso, também poderão utilizar o acervo da 
biblioteca do Setor, no qual constam os títulos adiante indicados. 
i) Previsão de período de ambientação dos recursos tecnológicos a serem utilizados pelos discentes: A 
disciplina prevê um momento, na primeira unidade da disciplina, no qual os cursistas farão o processo de 
ambientação na Plataforma Moodle. 
j) Identificação do controle de frequência das atividades presenciais:  
Em cada encontro presencial, representado por 2 horas/aula, a frequência será objeto de controle 
convencional, sendo realizada pela chamada nominal dos estudantes matriculados. A frequência das 
atividades à distância será computada pelo acesso ao moodle, conforme definido no documento inicial que 
será entregue aos estudantes e em respeito à característica das atividades e dos conteúdos tratados na 
modalidade à distância. 
 

FORMAS DE AVALIAÇÃO  
 

A avaliação da disciplina consistirá em um processo avaliativo, representado por um conjunto de atividades, 
presenciais e à distância, que serão realizadas ao longo do semestre, conforme segue abaixo: 
a) A primeira avaliação individual consistirá em uma prova presencial, com possibilidade de ser realizada 
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com consulta exclusivamente à legislação sem comentários, compreendendo a primeira parte do conteúdo 
estudado e cujo peso corresponderá a 40% da nota semestral; 
b) A segunda avaliação individual consistirá em uma prova presencial, com possibilidade de ser realizada 
com consulta exclusivamente à legislação sem comentários, compreendendo a segunda parte do conteúdo 
estudado e cujo peso corresponderá a 40% da nota semestral; 
c) A terceira avaliação será representada por um conjunto de estudos dirigidos acerca de conteúdos 
práticos, estudados em sala de aula. Tais avaliações serão realizadas à distância, em grupo e sob a 
orientação do professor, a ser feita por meio do AVA. Para tanto, será utilizada a ferramenta “Tarefa” para o 
envio dos trabalhos. Além disso, para cada estudo dirigido haverá um “Fórum”, no qual os estudantes 
poderão expor suas dúvidas e compartilhar impressões e possíveis soluções para as questões práticas que 
estarão analisando, sendo que o professor da disciplina será o mediador de tal atividade. Em cada estudo 
dirigido, os estudantes terão que aplicar os conteúdos estudados para resolver situações práticas 
relacionadas à sua formação profissional, efetivando a relação entre teoria e prática. O peso total deste 
conjunto de avaliações corresponderá a 20% da nota semestral.  
Em todas as avaliações as questões serão preferencialmente de caráter prático, demandando aos 
estudantes que se posicionem juridicamente frente a situações que poderão encontrar ao longo de sua 
atividade profissional. Objetiva-se, com isso, que o estudante tenha uma noção geral das situações que 
poderá enfrentar em sua vida profissional, bem como quais serão os caminhos possíveis para resolvê-las, 
proporcionando-se, com isso, a criação de capacidade de pesquisa autônoma e de condições de resolução 
de problemas. 
E para responder as questões, tanto com consulta quanto sem consulta, será necessário o conhecimento 
adquirido a partir do estudo do material didático de apoio ao estudo do conteúdo, de pesquisa junto à 
bibliografia indicada, das reflexões feitas nos estudos dirigidos e da consulta ao professor/tutor acerca de 
dúvidas originadas ao longo do semestre e na realização dos estudos dirigidos.  
 

BIBLIOGRAFIA  
 
Para que o processo de ensino-aprendizado semi-presencial atinja o objetivo geral acima exposto, é 
necessário que os acadêmicos tenham acesso e consultem bibliografia técnica especializada e dirigida à 
realidade profissional específica. Desta forma, a consulta ao material didático específico e atualizado é 
indispensável. Além disso, recomenda-se a consulta às seguintes obras, abaixo referenciadas e existentes 
em quantidade suficiente na biblioteca do Setor, em pontos específicos do conteúdo, de modo que o 
conhecimento seja consolidado. 
 
Bibliografia Básica: 
AGHIARIAN, H. Curso de direito imobiliário . 8.ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro : Lumen Juris, 2009. 
MASCARO, J. L. Loteamentos urbanos . 2. ed. Porto Alegre : J. Mascaró, 2005. 
SARMENTO FILHO, E. S. C. Loteamento fechado ou condomínio de fato . Curitiba : Juruá, 2009. 
 
Bibliografia Complementar: 
 AMADEI, V. C; AMADEI, V. de A. Como lotear uma gleba : o parcelamento do solo urbano em seus 
aspectos essenciais. 2. ed. Campinas, SP : Millennium, 2002. 
AMADEI, V. C. Parcelamento do solo urbano (loteamento e desmembr amento) : como gerenciar o 
empreendimento em todas as suas fases. Campinas, SP : Millennium, 2010.  
SILVA, E. J. da. Parcelamento e desmembramento do solo urbano : doutrina, jurisprudência e legislação. 
São Paulo : LED, 1999. 
 
 
Professor da Disciplina: __________________________________________ 
 
Assinatura: __________________________________________ 
 
Coordenadora de Curso: Prof.ª Dr.ª Beatriz Accioly Alves Marchiori 
 
Assinatura: ______________________________________________________ 
 

 



 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

SETOR DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM NEGÓCIOS 

IMOBILIÁRIOS  

 

Ficha 1 (permanente) 
 

 

Disciplina: DIREITO URBANÍSTICO  Código: NI 157 

 (   ) Obrigatória       ( X  ) Optativa ( X ) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

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

CH Total: 30 

CH semanal:  02 
Padrão (PD): 30 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE): 0 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
1 - Fundamentos do Direito Urbanístico; 
2 - Planejamento urbanístico; 
3 - Ordenação jurídico-urbanística do solo; 
4 - Ordenação de áreas de interesse urbanístico especial; 
5 - Instrumentos de intervenção urbanística; 
6 - O Estatuto da Cidade. 
 
 
Coordenadora de Curso: Prof.ª Dr.ª Beatriz Accioly Alves Marchiori  
 
 
Assinatura: _______________________________________________________________________ 
 

 
  



 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

SETOR DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM NEGÓCIOS 

IMOBILIÁRIOS  

 
 
Bibliografia Básica: 
FIORILLO, C. A. P. Estatuto da cidade comentado : Lei 10.257/2001: Lei do Meio Ambiente Artificial. 5. ed. 
rev., atual. e ampl. São Paulo : Revista dos Tribunais, 2012. 
PINTO, V. C. Direito urbanístico : Plano Diretor e Direito de Propriedade. 3. ed. rev. e atual. São Paulo : 
Revista dos Tribunais, 2011. 
SILVA, J. A. da. Direito urbanístico brasileiro . 6. ed. atual. São Paulo : Malheiros, 2010. 
 
Bibliografia Complementar: 
DALLARI, A. A.; FERRAZ, S. Estatuto da cidade (comentários à lei federal 10.25 7/2001). 4. ed. São 
Paulo : Malheiros, 2014. 
MACHADO, P. A. L. Direito ambiental brasileiro . 20. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo : Malheiros, 2012. 
MUKAI, T. Direito urbano e ambiental . 4. ed. rev. e ampl. Belo Horizonte : Fórum, 2010. 
 



 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

SETOR DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM NEGÓCIOS 

IMOBILIÁRIOS  

 

Ficha 1 (permanente) 
 

 

Disciplina: DIREITO DO TRABALHO  Código: NI 158 

 (   ) Obrigatória       ( X  ) Optativa ( X ) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

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

CH Total: 30 

CH semanal:  02 
Padrão (PD): 30 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE): 0 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
1 - Introdução e contexto: Evolução histórica; Conceito, fontes e princípios do direito do trabalho; 
2 - Direito individual do trabalho: Contrato de trabalho; Sujeitos (empregado e empregador); 
Remuneração; Jornada de trabalho; Férias; Alteração do contrato; Suspensão e interrupção do contrato; 
Cessação do contrato (Trabalho da mulher e do menor); 
3 - Direito Coletivo do Trabalho: Organização sindical; Representação dos trabalhadores nas empresas; 
Convenção e acordo coletivo de trabalho; 
4 - Direito do Trabalho na Constituição Federal: Direitos Sociais (art.6°, 7°, 8°, 9°, 10 e 11); Organ ização 
Judiciária do Trabalho (art.111 a 113); Competência dos órgãos da Justiça do Trabalho (art. 114 a 116 ). 
 
 
Coordenadora de Curso: Prof.ª Dr.ª Beatriz Accioly Alves Marchiori  
 
 
Assinatura: _______________________________________________________________________ 
 

 
  



 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

SETOR DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM NEGÓCIOS 

IMOBILIÁRIOS  

 
 
Bibliografia Básica: 
 
CARRION, V. Comentários à Consolidação das Leis do Trabalho . 34. ed. atual. São Paulo : Saraiva, 
2009.  
MARTINS, S. P. Direito do trabalho . 25. ed. atual. São Paulo : Atlas, 2009. 
SÜSSEKIND, A. et al. Instituições de Direito do Trabalho . 20. ed. São Paulo : LTr, 2002. 
 
Bibliografia Complementar: 
 
GOMES, O.; GOTTSCHALK, E. Curso de Direito do Trabalho . 17. ed. Rio de Janeiro : Forense, 2006. 
MORAES FILHO, E. de; MORAES, A. C. F. de. Introdução ao Direito do Trabalho . 9. ed. São Paulo : LTr, 
2003. 
NASCIMENTO, A. M. Curso de Direito do Trabalho : história e teoria geral do Direito do Trabalho: relações 
individuais e coletivas do trabalho. 19. ed. rev. e atual. São Paulo : Saraiva, 2004. 
VOGEL NETO, G. A. (coord.). Curso de Direito do Trabalho . Rio de Janeiro : Forense, 2002. 
 



 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

SETOR DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
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IMOBILIÁRIOS  

 

Ficha 1 (permanente) 
 

 

Disciplina: ECONOMIA URBANA  Código: NI 159 

 (   ) Obrigatória       ( X  ) Optativa ( X ) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

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

CH Total: 30 

CH semanal:  02 
Padrão (PD): 30 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE): 0 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
1 - Elementos de economia espacial e os modelos iniciais: Von Thunen e Weber; 
2 - Teorias do uso do solo urbano: a cidade monocêntrica ou policêntrica; 
3 - Modelos de cidade monocêntrica: curva bid-rent; a extensão de Muth; cidade aberta e fechada;   
4 - Modelos de cidade policêntrica: Fujita e Ogawa; as edge cities;  
5 - Modelos de mercado da habitação: filtragem de Sweeney; cidades monocêntricas com habitação 
durável; Imperfeições: taxa de vacância; imóveis como ativos financeiros; 
6 - Criticas aos modelos; 
7 - Caso brasileiro (planejamento, forma urbana, mobilidade urbana, pobreza urbana). 
 
 
Coordenadora de Curso: Prof.ª Dr.ª Beatriz Accioly Alves Marchiori  
 
 
Assinatura: _______________________________________________________________________ 
 

 
  



 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
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SETOR DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM NEGÓCIOS 

IMOBILIÁRIOS  

 
 
Bibliografia Básica: 
CRUZ, B. de O. et al. Economia regional e urbana : teorias e métodos com ênfase no Brasil. Brasília : 
IPEA, 2011. Disponível em: < 
http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=11066%3Aeconomia-
regional-e-urbana-teorias-e-metodos-com-enfase-no-brasil&catid=266%3A2011&directory=1&Itemid=1>. 
DINIZ, C. C.; CROCCO, M. (orgs.). Economia regional e urbana : Contribuições teóricas recentes. Belo 
Horizonte : UFMG, 2006. Disponível em: < 
http://www.mi.gov.br/documents/10157/1928347/Economia+Regional+e+Urbana.pdf>. 
FUJITA, M., KRUGMAN, P.; VENABLES, A. Economia Espacial . São Paulo : Futura. 2002 
 
Bibliografia Complementar: 
ABRAMO, P. Mercado e Ordem Urbana : do caos à teoria de localização residencial. Rio de Janeiro : 
Bertrand Brasil, 2001. 
HADDAD, P. R. (org.). Economia Regional : Teoria e Métodos de Análise. Fortaleza : BNB; ETENE, 1989. 
ANDRADE, M. C. de. Geografia Econômica . São Paulo : Atlas. 1980 
CORREA, R. L. O Espaço Urbano . 3. ed. São Paulo : Ática, 1995.  
 



 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
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IMOBILIÁRIOS  

 

Ficha 1 (permanente) 
 

 

Disciplina: ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS  Código: NI 160 

 (   ) Obrigatória       ( X  ) Optativa ( X ) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

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

CH Total: 30 

CH semanal:  02 
Padrão (PD): 30 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE): 0 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
1 - Administração do condomínio; 
2 - Administradora de condomínios; 
3 - Regularização da documentação do condomínio; 
4 - Assembleias condominiais; 
5 - Despesas de condomínio e sua forma de rateio; 
6 - Penalidades e sua aplicação; 
7 - Inadimplência; 
8 - Responsabilidade civil no condomínio. 
 
 
Coordenadora de Curso: Prof.ª Dr.ª Beatriz Accioly Alves Marchiori  
 
 
Assinatura: _______________________________________________________________________ 
 

 
  



 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

SETOR DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM NEGÓCIOS 

IMOBILIÁRIOS  

 
 
Bibliografia Básica: 
AGHIARIAN, H. Curso de Direito Imobiliário . 8. ed. Rio de Janeiro : Lúmen Júris, 2009.  
AVVAD, P. E. Direito Imobiliário : Teoria Geral e Negócios Imobiliários. Rio de Janeiro : Renovar, 
2009. 
VENOSA, S. de S. Direito civil : Direitos Reais. 10. ed. São Paulo : Atlas, 2010. 
 
Bibliografia Complementar:  
BRASIL. Lei 4.591, de 16 de dezembro de 1964 . Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4591.htm>. 
_____. Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 . Código Civil Brasileiro. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm>. 
TEPEDINO, G. Multipropriedade imobiliária . São Paulo : Saraiva, 1993. 
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Ficha 1 (permanente) 
 

 

Disciplina: PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO SETOR IMOBILIÁRIO  Código: NI 161 

 (   ) Obrigatória       ( X  ) Optativa ( X ) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

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

CH Total: 30 

CH semanal:  02 
Padrão (PD): 30 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE): 0 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
1 - Publicidade e propaganda: conceitos e definições; 
2 - Processos contemporâneos em publicidade e propaganda: aspectos técnicos e teóricos; 
3 - A publicidade de vendas e a publicidade institucional; 
4 - Os agentes envolvidos na atividade publicitária: agências, anunciantes, veículos e fornecedores; 
5 - Formas de publicidade e propaganda e as diversas mídias: televisão, panfletagem, internet, etc; 
6 - Técnicas de fotografia para anúncios em internet; 
7 - Publicidade e propaganda institucional no setor imobiliário (construtoras, imobiliárias, etc,); 
8 - Formas de divulgação: novos empreendimentos imobiliários; vendas e aluguel de imóveis, etc. 

 
Coordenadora de Curso: Prof.ª Dr.ª Beatriz Accioly Alves Marchiori  
 
 
Assinatura: _______________________________________________________________________ 
 

 
  



 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

SETOR DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM NEGÓCIOS 

IMOBILIÁRIOS  

 
 
Bibliografia Básica: 
HOFF, T., GABRIELLI, L. Redação publicitária : para cursos de comunicação, publicidade e propaganda. 2. 
ed.  Rio de Janeiro : Elsevier/Campus, 2004. 
SANT´ANNA, A. Propaganda : Teoria, técnica e prática.8. ed. São Paulo : Cengage Learning, 2009.  
TAVARES, M. Planejamento de comunicação : curso essencial. São Paulo : Atlas. 2011. 
 
Bibliografia Complementar: 
DANTAS, E. B. Atendimento ao público nas organizações : quando o marketing de serviços mostra a 
cara. 5. ed. Brasília : SENAC, 2011.  
DUALIBI, R. SIMONSEN, H. Criatividade e marketing . São Paulo : Makron Books, 2009  
LOPES, B.; TRINTA, A. L. (orgs.). Comunicação empresarial : transformações e tendências. Rio de 
Janeiro : Mauad X, 2010. 
 



 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

SETOR DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
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Ficha 1 (permanente) 
 

 

Disciplina: POLÍTICA HABITACIONAL  Código: NI 162 

 (   ) Obrigatória       ( X  ) Optativa ( X ) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

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

CH Total: 30 

CH semanal:  02 
Padrão (PD): 30 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE): 0 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
1 - O caráter interdisciplinar da temática habitacional; 
2 - A temática habitacional na história (1500-1945); 
3 - Dos primeiros esforços ao BNH (1946-1964); 
4 - A implantação do BNH/SFH e a criação do FGTS e SBPE (1964-1967); 
5 - Mudança institucional e recursos financeiros (1968-1982); 
6 - Os problemas judiciais enfrentados pelo BNH, sua extinção e a CEF (1969-1985); 
7 - A política habitacional nos anos 90 (1990-1999); 
8 - Fundos de Investimento Imobiliário e o Sistema Financeiro Imobiliário (SFI) (a partir de 1993); 
9 - A política habitacional a partir do ano 2000 no Brasil. 
 
 
Coordenadora de Curso: Prof.ª Dr.ª Beatriz Accioly Alves Marchiori  
 
 
Assinatura: _______________________________________________________________________ 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

SETOR DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM NEGÓCIOS 

IMOBILIÁRIOS  

 
 
Bibliografia Básica: 
ARAGÃO, J. M. Sistema financeiro da habitação : uma análise sócio-jurídica da gênese, desenvolvimento 
e crise do sistema. 2. ed. Curitiba : Juruá, 2001. 
FIGUEIREDO, A. M. de S. Cálculos no sistema financeiro da habitação . 11. ed. Curitiba : Juruá, 2003..  
SCHMITZ. A. P. Financiamento e investimento imobiliário . Livro didático em meio magnético (ETEC) 
Ministério da Educação. Curitiba : IFPR. 2016. 
 
Bibliografia Complementar: 
ALVES, P. R. R. O desenvolvimento do sistema financeiro imobiliário  e da securitização de recebíveis 
imobiliários na redução do déficit habitacional bra sileiro . Monografia. Universidade Federal do Rio de 
Janeiro. Instituto de economia. Rio de Janeiro, 2005.  
AZEVEDO, S de; ANDRADE, L. A. G. de. Habitação e poder : da Fundação da Casa Popular ao Banco 
Nacional Habitação. Rio de Janeiro : Centro Edelstein de Pesquisas Sociais, 2011. 
MARICATO, E. (org.) A produção capitalista da casa (e da cidade) no Brasil industrial. 2. ed. São Paulo : 
Alfa-Omega, 1982.  
SILVA, A. L. M. da. Questões do sistema financeiro da habitação : prática, doutrina e jurisprudência. 
Curitiba : Juruá. 2000.  
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Ficha 1 (permanente) 
 

 

Disciplina: ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS DE INVESTIMENTO  Código: NI 163 

 (   ) Obrigatória       ( X  ) Optativa ( X ) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

Pré-requisito: - Co-requisito: - Modalidade: (   ) Presencial   (   ) Totalmente EaD   ( X ) 33,3% EaD (10 horas) 

CH Total: 30 

CH semanal:  02 
Padrão (PD): 30 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE): 0 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
1 - Decisões de investimento, elaboração e análise de projetos; 
2 - Elaboração de projetos; 
3 - Investimentos fixos e financeiros; 
4 - Metodologia de estimativa do capital de giro; 
5 - Formação do preço de venda; 
6 - Receita total; 
7 - Custo total; 
8 - Financiamentos e determinação do custo do capital; 
9 - Avaliação econômica e financeira: Seleção e análise de indicadores (TIR, VPL, fluxo de caixa 
descontado, etc); 
10 - Risco e decisões de investimento, análise de sensibilidade.; 
11 - Aplicações em negócios imobiliários.  
 
 
Coordenadora de Curso: Prof.ª Dr.ª Beatriz Accioly Alves Marchiori  
 
 
Assinatura: _______________________________________________________________________ 
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IMOBILIÁRIOS  

 
 
Bibliografia Básica: 
MAXIMIANO, A. C. A. Administração de projetos : como transformar idéias em resultados. 4. ed. São 
Paulo : Atlas, 2010. 
KEELING, R.; BRANCO, R. H. F. Gestão de projetos : uma abordagem global. 2. ed. São Paulo : Saraiva, 
2012.  
VALERIANO, D. L. Moderno gerenciamento de projetos . São Paulo : Prentice Hall, 2005.  
VARGAS, R. V. Gerenciamento de projetos : estabelecendo diferenciais competitivos. 7. ed. Rio de 
Janeiro : Brasport, 2009.  
 
Bibliografia Complementar: 
BRASIL, H. G. Avaliação moderna de investimentos . Rio de Janeiro : QualityMark, 2002. 
BREALEY, R.; MYERS, S. Investimento de Capital e Avaliação . Porto Alegre : Bookman. 2006. 
CLEMENTE, A. (org.) Projetos empresariais e públicos . São Paulo : Atlas, 1998. 
DINSMORE, P. C.; SILVEIRA NETO, F. H. da. Gerenciamento de projetos : como gerenciar seu projeto 
com qualidade, dentro do prazo e custos previstos. Rio de Janeiro : Qualitymark, 2004. 
SACOMANO, J. B.; GUERRINI, F. M.; SANTOS, M. T. S.; MOCCELLIN, J. V. Administração de produção 
na construção civil : o gerenciamento de obras baseado em critérios competitivos. São Paulo : Arte & 
Ciência, 2004. 
SOUSA, A. F. Avaliação de investimentos : uma abordagem prática, São Paulo : Saraiva, 2007. 
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Ficha 2 (variável) 
 
 

Disciplina: ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS DE INVESTIMENTO  Código: NI 163 

 (   ) Obrigatória       ( X  ) Optativa ( X ) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

Pré-requisito: - Co-requisito: - Modalidade: (   ) Presencial     (   ) Totalmente EaD    ( X ) 33,3% EaD (10 horas) 

CH Total: 30 

CH semanal: 02 
Padrão (PD): 30 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0  Orientada (OR): 0  Prática Específica (PE): 0  

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
1 - Decisões de investimento, elaboração e análise de projetos; 
2 - Elaboração de projetos; 
3 - Investimentos fixos e financeiros; 
4 - Metodologia de estimativa do capital de giro; 
5 - Formação do preço de venda; 
6 - Receita total; 
7 - Custo total; 
8 - Financiamentos e determinação do custo do capital; 
9 - Avaliação econômica e financeira: Seleção e análise de indicadores (TIR, VPL, fluxo de caixa 
descontado, etc); 
10 - Risco e decisões de investimento, análise de sensibilidade.; 
11 - Aplicações em negócios imobiliários.  
 
1 - Identificação da disciplina:   

 
A presente disciplina, a ser ofertada na modalidade semi-presencial, denominada ELABORAÇÃO E 
ANÁLISE DE PROJETOS DE INVESTIMENTO, integra o rol de disciplinas optativas da matriz curricular do 
Curso Superior de Tecnologia em Negócios Imobiliários e trata-se de uma disciplina de 30 horas. 
 
2 - Justificativa para oferta da disciplina parcialment e à distância:  
O acadêmico de Negócios Imobiliários necessita construir, ao longo do curso, autonomia para pesquisa e 
condução de estudos práticos que necessite realizar profissionalmente. Portanto, a oferta de disciplinas 
semi-presenciais objetiva promover situações nas quais a autonomia do estudante seja reforçada. Nesta 
disciplina, ele se defrontará com exercícios de cálculo de análise de investimentos, a partir dos conteúdos 
transmitidos, o que proporcionará habilidades profissionais autônomas. Entretanto, no processo de 
aprendizado desta disciplina haverá o apoio da tutoria, presencial e à distância. 
Neste sentido, a disciplina na modalidade semi-presencial permitirá ao futuro egresso a compreensão 
básica e aplicada de conteúdo da área de análise de investimentos.  Esse conteúdo está relacionado à sua 
atividade profissional e promoverá condições para que, ao longo de sua carreira, ele adquira autonomia na 
implementação de cálculos em investimentos imobiliários e outras aplicações. Estes cálculos, por sua vez, 
são fundamentados no conhecimento da matemática financeira, adquirido em sua graduação e atualizado 
ao longo de seu exercício profissional. 
Destaca-se, por fim, que o conteúdo da disciplina, ministrado na forma semi-presencial, abordará questões 
relevantes, de forma prática.  
 
3 - Objetivos: 
 
Geral: Capacitar o estudante para compreender e utilizar as técnicas tradicionais de decisão de 
investimentos, identificando os alcances e limites dessas técnicas. 
 

  



 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

SETOR DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM NEGÓCIOS 

IMOBILIÁRIOS  

 
Específicos:  Identificar possibilidades de investimento, especialmente em negócios imobiliários, 
incorporando as técnicas tradicionais tais como: necessidades de investimentos fixos e financeiros, capital 
de giro, estimativa de receitas e despesas, preço e custo, cálculo dos indicadores de avaliação e risco. As 
técnicas são apresentadas e discutidas, prevendo-se sua aplicação por meio de exercícios e de trabalho 
prático. 
 
4 - Unidades do Programa: 
Todas as unidades serão abordadas de forma duo-modal, observando o seguinte roteiro de atividades: 
a) Apresentação do conteúdo a ser estudado: a ser feita pelo docente no início da unidade, de forma 
presencial. Em tal momento, os estudantes receberão indicação de material didático atualizado, inclusive 
de bibliografia complementar a ser pesquisada individualmente; 
b) Exercício de aplicação em análise de investimento: trata-se de conhecimento que norteará o estudo à 
distância da unidade. Consiste em um conjunto de conteúdos e informações, transmitidas presencialmente, 
de caráter prático que relacionam os conteúdos de análise de investimento e mercado imobiliário, visando o 
domínio do processo de investimentos imobiliários. Esse conteúdo tem vinculação direta com a realidade 
profissional dos tecnólogos em negócios imobiliários.  
As informações e exemplos de cálculos serão passados durante a disciplina. Para a execução de cálculos 
específicos e simulação de investimentos imobiliários será necessário que o estudante estude o material 
disponibilizado pelo docente e busque complementação na bibliografia indicada. Mas, principalmente é 
necessário o exercício dos cálculos. Estes exercícios de cálculo devem ser entregues de acordo com 
calendário estabelecido no primeiro encontro presencial. Destaca-se o caráter prático desta atividade. 
c) Orientações na execução dos cálculos: processo de tutoria a ser realizado pelo docente da disciplina, ao 
longo da unidade, e por meio do qual os estudantes poderão tirar dúvidas e receber orientações.  
d) Conclusão da unidade: ao final da unidade, será realizado encontro para a apresentação do conteúdo da 
etapa de modo que o estudante tenha orientação sobre o trabalho realizado. 
Em relação ao conteúdo da ementa constante da Ficha 1 desta disciplina, ele está dividido em 4 unidades, 
que serão trabalhadas conforme descrito abaixo:  
Unidade Tema Atividade CH 
Unidade 1 1. Decisões de 

investimento, 
elaboração e análise 
de projetos. 
Elaboração de 
projetos. 
Investimentos fixos e 
financeiros. 
Metodologia de 
estimativa do capital 
de giro. 
 

- Ambientação ao Moodle. 
- Apresentação do conteúdo, da metodologia a ser 
adotada, dos mecanismos de comunicação.  
- Inserção do primeiro tema da ementa com 
desenvolvimento do modelo de atividade que será 
realizado ao longo dos módulos. – 2 horas/aula 
presenciais. 
- Etapa inicial de pesquisa (de caso) para escolha e 
elaboração do projeto de investimento imobiliário – 2 
horas/aula à distância. 
- Finalização do conteúdo com a análise conjunta da 
etapa individualmente (por estudante); o que 
corresponde a primeira parte da disciplina. – 2 
horas/aula presenciais. 

6 horas/aula 
sendo 4 
presenciais 

Unidade 2 2. Formação do preço 
de venda. Receita 
total. Custo total. 
. 
 

- Introdução ao conteúdo da unidade com aula 
expositiva na qual serão apresentadas, de forma 
genérica, as linhas gerais do conteúdo e será explicado 
o estudo dirigido, a ser desenvolvido com orientação à 
distância. – 2 horas/aula presenciais. 
- Etapa de cálculo de receitas e despesas em projeto 
de investimento imobiliário – 2 horas/aula à distância. 
- Finalização do conteúdo com a análise dos resultados 
apresentados para a etapa. – 2 horas/aula presenciais. 

6 horas/aula 
sendo 4 
presenciais 

- Avaliação presencial A ser feita em sala de aula mediante entrega de parte 
inicial de um projeto de investimento imobiliário sobre o 
conteúdo tratado nas duas primeiras etapas. 

2 horas/aula 

Unidade 3 3. Financiamentos e 
determinação do 
custo do capital. 

- Introdução ao conteúdo da unidade com aula 
expositiva na qual serão apresentadas, de forma 
genérica, as linhas gerais do conteúdo e será explicado 

7 horas/aula 
sendo 4 
presenciais 
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Avaliação econômica 
e financeira: Seleção 
e análise de 
indicadores (TIR, 
VPL, fluxo de caixa 
descontado, etc.). 

o estudo dirigido, a ser desenvolvido com orientação à 
distância. – 2 horas/aula presenciais. 
- Etapa de cálculos de indicadores de investimento em 
projeto imobiliário. – 3 horas/aula à distância. 
-Finalização do conteúdo com a análise dos resultados 
apresentados para a etapa. – 2 horas/aula presenciais. 

Unidade 4 4. Risco e decisões 
de investimento, 
análise de 
sensibilidade. 
Aplicações em 
negócios imobiliários. 

- Introdução ao conteúdo da unidade com aula 
expositiva na qual serão apresentadas, de forma 
genérica, as linhas gerais do conteúdo e será explicado 
o estudo dirigido, a ser desenvolvido com orientação à 
distância. – 2 horas/aula presenciais. 
- Etapa de cálculos de indicadores de risco e 
sensibilidade em investimento imobiliário. – 3 
horas/aula à distância. 
- Finalização do conteúdo com a análise do material 
apresentado na etapa. – 2 horas/aula presenciais. 

7 horas/aula 
sendo 4 
presenciais 

- Avaliação presencial A ser feita em sala de aula entrega e apresentação de 
projeto de investimento imobiliário finalizado. 

2 horas/aula 

Todas as unidades de ensino-aprendizagem serão abordadas na forma duo-modal, com as seguintes 
características: 
 a) Sistema de comunicação: Será utilizado o Moodle como ambiente virtual de aprendizado, disponível no 
SEPT. 
b) Modelo de tutoria à distância e presencial: o docente da disciplina exercerá a tutoria da mesma. O tempo 
reservado para tutoria é de 2 horas semanais, sendo 1 hora para tutoria à distância e 1 hora para tutoria 
presencial, além da carga presencial semanal da disciplina. 
c) Material didático específico: Os estudantes receberão, no início em primeira unidade o indicativo de 
material bibliográfico. O conteúdo será representado pelo material didático específico que contemplará o 
conteúdo de análise de investimento a ser estudado, composto tanto por material produzido pelo docente 
da disciplina, quanto por textos complementares ao tema. Ademais, receberá informações para elaboração 
de um projeto de investimento imobiliário, postadas pelo professor no ambiente virtual de aprendizagem.   
Logo, a atividade exigirá do estudante a compreensão do conteúdo estudado, a leitura do material de apoio 
entregue pelo professor, a leitura da bibliografia complementar, a elaboração de um projeto de investimento 
imobiliário e, se for o caso, de contato com o professor/tutor para sanar dúvidas sobre os encaminhamentos 
possíveis para os exercícios. 
d) Infraestrutura de suporte tecnológico, científico e instrumental à disciplina: Os estudantes poderão utilizar 
a infra-estrutura disponível para os acadêmicos do Setor que consiste em 3 laboratórios de informática que 
funcionam durante os três períodos do dia, máquinas disponíveis na biblioteca do SEPT, bem como seus 
equipamentos pessoais; para aqueles que os tenham disponíveis poderão utilizar o acesso a internet sem 
fio nas instalações da universidade. Além disso, também poderão utilizar o acervo da biblioteca da 
universidade, no qual constam os títulos indicados na bibliografia. 
e) Previsão de período de ambientação dos recursos tecnológicos a serem utilizados pelos discentes: A 
disciplina prevê um momento, na primeira unidade da disciplina, no qual os cursistas farão o processo de 
ambientação na Plataforma Moodle. 
f) Identificação do controle de frequência das atividades:  
Em cada encontro presencial, representado por 2 horas/aula, a frequência será objeto de controle 
convencional, sendo realizada pela chamada nominal dos estudantes matriculados. O controle de 
frequência das atividades a distância serão computadas a partir da entrega das atividades no ambiente 
virtual. 
5 - Procedimentos Didáticos Presenciais  
 
Aulas expositivas com auxilio do quadro de giz, projetor de mídia e software específico. 
 
6 - Metodologia de avaliação  
 
A avaliação da disciplina consistirá em um processo avaliativo, representado pelas etapas (unidades de 
aprendizagem) sobre um projeto de investimento imobiliário, realizadas ao longo do semestre, e postados 
pelo estudante no ambiente virtual de aprendizagem (como contrapartida aos exercícios propostos pelo 
professor), bem como de apresentações orais presenciais deste projeto. Portanto, serão realizadas 2 
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(duas) avaliações presenciais na forma de apresentações orais em grupo de estudantes ou individual com 
peso 20% na nota final da disciplina, a primeira sobre o conteúdo das unidades 1 e 2, e a segunda sobre o 
conteúdo das unidades 3 e 4. 
Além disso, haverá 4 avaliações na modalidade a distância, que consistem da elaboração e análise de um 
projeto de investimento (uma para cada unidade de aprendizagem), realizadas em grupo ou de forma 
individualizada, com peso de 80% da nota final da disciplina. Estas 4 avaliações devem ser postadas 
pelo(s) estudante(s) no ambiente virtual de aprendizagem e terão o mesmo peso entre si no que se refere à 
nota. 
 
7 - Procedimentos Didáticos “a Distância”  
 
Os estudantes receberão as informações necessárias em ambiente virtual de aprendizagem (após 
apresentação presencial) e deverão exercitar cálculos do conteúdo, conforme cada unidade estudada. Uma 
vez terminada a atividade, os estudantes deverão postar no mesmo ambiente os documentos inerentes a 
resolução do projeto. 
 

8 - Referências Bibliográficas:  
 
Para que o processo de ensino-aprendizagem semi-presencial atinja o objetivo geral proposto, é necessário 
que os acadêmicos tenham acesso e consultem a bibliografia técnica especializada e dirigida à sua 
realidade profissional, bem como exercitem os cálculos propostos. Desta forma, a consulta ao material 
didático específico e atualizado, bem como o exercício de cálculo, é indispensável.  
Além disso, recomenda-se a consulta às obras referenciadas e existentes em quantidade suficiente na 
biblioteca do Setor, em pontos específicos do conteúdo, de modo que o conhecimento seja consolidado. 
 
Bibliografia Básica: 
MAXIMIANO, A. C. A. Administração de projetos : como transformar idéias em resultados. 4. ed. São 
Paulo : Atlas, 2010. 
KEELING, R.; BRANCO, R. H. F. Gestão de projetos : uma abordagem global. 2. ed. São Paulo : Saraiva, 
2012.  
VALERIANO, D. L. Moderno gerenciamento de projetos . São Paulo : Prentice Hall, 2005.  
VARGAS, R. V. Gerenciamento de projetos : estabelecendo diferenciais competitivos. 7. ed. Rio de 
Janeiro : Brasport, 2009.  
 
Bibliografia Complementar: 
BRASIL, H. G. Avaliação moderna de investimentos . Rio de Janeiro : QualityMark, 2002. 
BREALEY, R.; MYERS, S. Investimento de Capital e Avaliação . Porto Alegre : Bookman. 2006. 
CLEMENTE, A. (org.) Projetos empresariais e públicos . São Paulo : Atlas, 1998. 
DINSMORE, P. C.; SILVEIRA NETO, F. H. da. Gerenciamento de projetos : como gerenciar seu projeto 
com qualidade, dentro do prazo e custos previstos. Rio de Janeiro : Qualitymark, 2004. 
SACOMANO, J. B.; GUERRINI, F. M.; SANTOS, M. T. S.; MOCCELLIN, J. V. Administração de produção 
na construção civil : o gerenciamento de obras baseado em critérios competitivos. São Paulo : Arte & 
Ciência, 2004. 
SOUSA, A. F. Avaliação de investimentos : uma abordagem prática, São Paulo : Saraiva, 2007. 
 
9 - Professor responsável da disciplina:  
 
 
 
 
Coordenadora de Curso: Prof.ª Dr.ª Beatriz Accioly Alves Marchiori  
 
 
Assinatura: _______________________________________________________________________ 
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Ficha 1 (permanente) 
 

 

Disciplina: PRECIFICAÇÃO DE ATIVOS IMOBILIÁRIOS  Código: NI 164 

 (   ) Obrigatória       ( X  ) Optativa ( X ) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

Pré-requisito: - Co-requisito: - Modalidade: (   ) Presencial     (  ) Totalmente EaD    ( X ) 25 % EaD (15 horas) 

CH Total: 60 

CH semanal:  04 
Padrão (PD): 60 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE): 0 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
1 - Estimativa e inferência estatística por Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) no mercado imobiliário; 
2 - Os problemas relacionados ao MQO (multicolinearidade, heterocedasticidade, autocorrelação serial e 
espacial, endogeneidade); 
3 - Tratamento dos problemas econométricos; 
4 - Ajuste de modelos e interpretação de resultados. 

 
Coordenadora de Curso: Prof.ª Dr.ª Beatriz Accioly Alves Marchiori  
 
 
Assinatura: _______________________________________________________________________ 
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Bibliografia Básica: 
GUJARATI, D. Econometria Básica . 4. ed. São Paulo : Makron Books; Campus, 2006. 
KAZMIER, L. Estatística aplicada a economia e administração . 4. ed. São Paulo : Makron Books, 2007. 
DOWNING, D.; CLARK, J. Estatística aplicada . 3. ed. São Paulo : Saraiva, 2011.  
 
Bibliografia Complementar: 
ANDERSON, D. R.; WILLIANS, T. A; SWEENEY, T. J. Estatística Aplicada à Administração e Economia . 
2. ed. São Paulo : Thomson Pioneira, 2007. 
STEVENSON, W. J. Estatística aplicada à administração . São Paulo : Harbra, 2001. 
VIEIRA. S. M. Estatística : introdução. 2. ed. São Paulo : Atlas. 1988. 
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Ficha 2 (variável) 
 
 

Disciplina: PRECIFICAÇÃO DE ATIVOS IMOBILIÁRIOS  Código: NI 164 

 (   ) Obrigatória       ( X  ) Optativa ( X ) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

Pré-requisito: - Co-requisito: - Modalidade: (   ) Presencial     (  ) Totalmente EaD    ( X ) 25 % EaD (15 horas) 

CH Total: 60 

CH semanal: 04 
Padrão (PD): 60 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0  Orientada (OR): 0  Prática Específica (PE): 0  

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
1 - Estimativa e inferência estatística por Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) no mercado imobiliário; 
2 - Os problemas relacionados ao MQO (multicolinearidade, heterocedasticidade, autocorrelação serial e 
espacial, endogeneidade); 
3 - Tratamento dos problemas econométricos; 
4 - Ajuste de modelos e interpretação de resultados. 
 
1 - Identificação da disciplina:   

 
A presente disciplina, a ser ofertada na modalidade semi-presencial, denominada PRECIFICAÇÃO DE 
ATIVOS IMOBILIÁRIOS, integra o rol de disciplinas optativas da  matriz curricular do Curso Superior de 
Tecnologia em Negócios Imobiliários e trata-se de uma disciplina de 60 horas. 
 
2 - Justificativa para oferta da disciplina parcialment e à distância:  
 
O acadêmico de Negócios Imobiliários necessita construir, ao longo do curso, autonomia para pesquisa e 
condução de estudos práticos que necessite realizar profissionalmente. Portanto, a oferta de disciplinas 
semi-presenciais objetiva promover situações nas quais a autonomia do estudante seja reforçada. Nesta 
disciplina, ele se defrontará com um estudo simulado, a partir dos conteúdos já transmitidos, e poderá 
implementar certos estudos técnicos de forma autônoma. Entretanto, sempre apoiado por tutoria, 
presencial e à distância. 
Neste sentido, a disciplina na modalidade semi-presencial permitirá ao futuro egresso a compreensão 
básica e aplicada de conteúdo da área de estatística aplicada à economia (econometria).  Esse conteúdo 
está relacionado à sua atividade profissional e promoverá condições para que, ao longo de sua carreira, ele 
adquira autonomia na implementação de estudos de avaliação (precificação) de imóveis. Estes estudos, 
por sua vez, são fundamentados no conhecimento da estatística e economia, adquirido em sua graduação 
e atualizado ao longo de seu exercício profissional. Destaca-se, por fim, que o conteúdo da disciplina, 
ministrado na forma semi-presencial, abordará questões relevantes, de forma prática.  
 
3 - Objetivos: 
 
Geral: Capacitar o estudante a compreender e utilizar as técnicas de estatística inferencial, tratando seus 
possíveis problemas em aplicações do mercado imobiliário. 
 
Específicos:  Estimar e inferir sob o método MQO (mínimos quadrados ordinários), considerando e 
resolvendo os possíveis problemas econométricos, aplicações no mercado imobiliário (estimativa de preço 
ou valor de mercado de imóveis). 
 
4 - Unidades do Programa: 
 
Todas as unidades serão abordadas de forma duo-modal, observando o seguinte roteiro de atividades: 
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a) Apresentação do conteúdo a ser estudado: a ser feita pelo docente no início da unidade, de forma 
presencial. Em tal momento, os estudantes receberão indicação de material didático atualizado, inclusive 
de bibliografia complementar a ser pesquisada individualmente; 
b) As etapas na estimativa de preços de imóveis: trata-se de conhecimento que norteará o estudo à 
distância da unidade. Consiste em um conjunto de conteúdos e informações (bases de dados), distribuídas 
aos estudantes, de caráter prático que relacionam os conteúdos de estatística e economia, visando a 
estimativa estatística de preços de imóveis. Esse conteúdo tem vinculação direta com a realidade 
profissional dos tecnólogos em negócios imobiliários.  
As informações e bases de dados (para simulação) serão distribuídas no início da disciplina. Para a 
estimativa do preço dos imóveis será necessário que o estudante analise e estude o material entregue pelo 
docente e busque complementação na bibliografia indicada. Mas, principalmente é necessário o exercício 
de estimativas e testes aplicados de estatística (em software livre indicado pelo professor), sob a forma de 
etapas. Os produtos (exercícios, testes e estimativas) resultantes destas etapas devem ser entregues de 
acordo com calendário estabelecido no primeiro encontro presencial. Destaca-se o caráter prático desta 
atividade. 
c) Orientações no desenvolvimento das etapas de estimativa: processo de tutoria a ser realizado pelo 
docente da disciplina, ao longo da unidade, e por meio do qual os estudantes poderão tirar dúvidas e 
receber orientações.  
d) Conclusão da unidade: ao final da unidade, será realizado encontro para a apresentação do conteúdo da 
etapa de modo que o estudante tenha orientação sobre o trabalho realizado. 
Em relação ao conteúdo da ementa constante da Ficha 1 desta disciplina, ele está dividido em 4 unidades, 
que serão trabalhadas conforme descrito abaixo:  
 
Unidade Tema Atividade CH 
Unidade 1 1. Estimativa e 

Inferência estatística 
por mínimos 
quadrados ordinários. 

- Ambientação ao Moodle. 
- Apresentação do conteúdo, da metodologia a ser 
adotada, dos mecanismos de comunicação.  
- Inserção do primeiro tema da ementa com 
desenvolvimento do modelo de atividade que será 
realizado ao longo dos módulos. – 8 horas/aula 
presenciais. 
- Etapa de pesquisa de como são feitas as estimativas 
por mínimos quadrados ordinários; efetuar exercícios 
em software (livre) estatístico – 4 horas/aula à 
distância. 
- Finalização do conteúdo com a análise conjunta da 
etapa individualmente (por estudante); o que 
corresponde a primeira parte da disciplina. – 2 
horas/aula presenciais. 

14 horas/aula 
sendo 10 
presenciais 

Unidade 2 2. Os problemas 
econométricos, sua 
identificação e 
tratamento.  

- Introdução ao conteúdo da unidade com aula 
expositiva na qual serão apresentadas, de forma 
genérica, as linhas gerais do conteúdo e será explicada 
a rotina de cálculo, a ser desenvolvido com orientação 
à distância. – 8 horas/aula presenciais. 
- Etapa de testes de consistência do modelo 
econométrico para identificação de possíveis 
problemas, bem como a solução dos mesmos – 4 
horas/aula à distância. 
- Finalização do conteúdo com a análise dos resultados 
apresentados para a etapa. – 2 horas/aula presenciais. 

14 horas/aula 
sendo 10 
presenciais 

- Avaliação presencial A ser feita em sala de aula mediante a apresentação 
descritiva (escrita) do conteúdo elaborado nas duas 
primeiras etapas. 

2 horas/aula 

Unidade 3 3. Alternativa no 
ajustamento de 
modelos 
econométricos 

- Introdução ao conteúdo da unidade com aula 
expositiva na qual serão apresentadas, de forma 
genérica, as linhas gerais do conteúdo e serão 
explicados os testes a serem desenvolvidos com 

14 horas/aula 
sendo 10 

presenciais 
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orientação à distância. – 8 horas/aula presenciais. 
- Etapa de teste de modelos econométricos 
(consistência). – 4 horas/aula à distância. 
-Finalização do conteúdo com a análise dos resultados 
apresentados para a etapa. – 2 horas/aula presenciais. 

Unidade 4 4. Interpretação dos 
resultados do modelo 
econométrico 
finalizado.  

- Introdução ao conteúdo da unidade com aula 
expositiva na qual serão apresentadas, de forma 
genérica, as linhas gerais do conteúdo e será explicada 
a interpretação de resultados, a ser desenvolvida com 
orientação à distância. – 9 horas/aula presenciais. 
- Etapa de interpretação do modelo econométrico e 
identificação do preço ou valor de mercado do imóvel. – 
3 horas/aula à distância. 
- Finalização do conteúdo com a análise do material 
apresentado na etapa. – 2 horas/aula presenciais. 

14 horas/aula 
sendo 11 
presenciais 

- Avaliação presencial A ser feita em sala de aula mediante a apresentação 
escrita do modelo econométrico desenvolvido. 

2 horas/aula 

Todas as unidades de ensino-aprendizagem serão abordadas na forma duo-modal, com as seguintes 
características: 
 a) Sistema de comunicação: Será utilizado o Moodle como ambiente virtual de aprendizado, disponível no 
SEPT. 
b) Modelo de tutoria à distância e presencial: o docente da disciplina exercerá a tutoria da mesma. O tempo 
reservado para tutoria é de 2 horas semanais, sendo 1 hora para tutoria à distância e 1 hora para tutoria 
presencial, além da carga presencial semanal da disciplina. 
c) Material didático específico: Os estudantes receberão, no início em primeira unidade o indicativo de 
material bibliográfico e a base de dados a ser analisada. O conteúdo será representado pelo material 
didático específico que contemplará o conteúdo de econometria a ser estudado, composto tanto por 
material produzido pelo docente da disciplina quanto por textos complementares ao tema. Ademais, 
receberá uma base de dados (real) do mercado imobiliário para desenvolver as etapas do estudo.   
Além disso, junto ao conteúdo será entregue um roteiro para a elaboração das etapas do estudo. Logo, a 
atividade exigirá do estudante a compreensão do conteúdo estudado, a leitura do material de apoio 
entregue pelo professor, a leitura da bibliografia complementar, os exercícios com a base de dados e, se for 
o caso, de contato com o professor/tutor para sanar dúvidas sobre os encaminhamentos possíveis para o 
estudo. 
d) Infraestrutura de suporte tecnológico, científico e instrumental à disciplina: Os estudantes poderão utilizar 
a infra-estrutura disponível para os acadêmicos do Setor que consiste em 3 laboratórios de informática que 
funcionam durante os três períodos do dia, máquinas disponíveis na biblioteca do SEPT, bem como seus 
equipamentos pessoais; para aqueles que os tenham disponíveis poderão utilizar o acesso a internet sem 
fio da universidade disponível no setor. Além disso, também poderão utilizar o acervo da biblioteca do 
universidade, no qual constam os títulos indicados na bibliografia. 
e) Previsão de período de ambientação dos recursos tecnológicos a serem utilizados pelos discentes: A 
disciplina prevê um momento, na primeira unidade da disciplina, no qual os cursistas farão o processo de 
ambientação na Plataforma Moodle. 
f) Identificação do controle de frequência das atividades:  
Em cada encontro presencial, representado por 2 horas/aula, a frequência será objeto de controle 
convencional, sendo realizada pela chamada nominal dos estudantes matriculados. Para as atividades não 
presenciais, a frequencia será atribuída em contrapartida a entrega das atividades no ambiente virtual. 
 
5 - Procedimentos Didáticos Presenciais  
 
Aulas expositivas com auxilio do quadro de giz, projetor de mídia e software estatístico. 
 
6 - Metodologia de avaliação  
 
A avaliação da disciplina consistirá em um processo avaliativo, representado pelo conjunto de unidades de 
aprendizagem exploradas ao longo do semestre, e que finaliza com a apresentação e entrega documental 
de um modelo econométrico de preços de imóveis. Portanto, serão realizadas 2 (duas) avaliações 
presenciais na forma de apresentações orais individuais ou em grupo, com peso igualitário e que equivalem 
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a 20% da nota final da disciplina.  
Além disso, haverá 4 avaliações a distância conforme as etapas de aprendizagem, podendo ser realizadas 
em grupo ou individualmente, correspondentes à elaboração de um modelo econométrico de preços de 
imóveis, cujo peso equivale a 80% da nota final da disciplina. Estas 4 avaliações devem ser postadas 
pelo(s) estudante(s) no ambiente virtual de aprendizagem e terão o mesmo peso entre si no que se refere à 
nota. 
 
7 - Procedimentos Didáticos “a Distância”  

 
Os estudantes receberão as informações necessárias em ambiente virtual de aprendizagem (após 
apresentação presencial) e deverão exercitar testes e estimativas em software (livre) estatístico. Uma vez 
terminada a atividade, os estudantes deverão postar no mesmo ambiente os documentos inerentes a 
resolução das etapas. 
 
8 - Referências Bibliográficas:  
 
Para que o processo de ensino-aprendizagem semi-presencial atinja o objetivo geral proposto, é necessário 
que os acadêmicos tenham acesso e consultem a bibliografia técnica especializada e dirigida à sua 
realidade profissional, bem como exercitem os procedimentos técnicos sob a base de dados estatística. 
Desta forma, a consulta ao material didático específico e atualizado, bem como o exercício sob a base de 
dados, é indispensável. Além disso, recomenda-se a consulta às obras referenciadas e existentes em 
quantidade suficiente na biblioteca do Setor, em pontos específicos do conteúdo, de modo que o 
conhecimento seja consolidado.  
 
Bibliografia Básica: 
GUJARATI, D. Econometria Básica . 4. ed. São Paulo : Makron Books; Campus, 2006. 
KAZMIER, L. Estatística aplicada a economia e administração . 4. ed. São Paulo : Makron Books, 2007. 
DOWNING, D.; CLARK, J. Estatística aplicada . 3. ed. São Paulo : Saraiva, 2011.  
 
Bibliografia Complementar: 
ANDERSON, D. R.; WILLIANS, T. A; SWEENEY, T. J. Estatística Aplicada à Administração e 
Economia . 2. ed. São Paulo : Thomson Pioneira, 2007. 
STEVENSON, W. J. Estatística aplicada à administração . São Paulo : Harbra, 2001. 
VIEIRA. S. M. Estatística : introdução. 2. ed. São Paulo : Atlas. 1988. 
 
9 - Professor responsável da disciplina:  
 
 
 
 
Coordenadora de Curso: Prof.ª Dr.ª Beatriz Accioly Alves Marchiori  
 
 
Assinatura: _______________________________________________________________________ 
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Ficha 1 (permanente) 
 

 

Disciplina: ECONOMIA E MERCADO IMOBILIÁRIO  Código: NI 165 

 (   ) Obrigatória       ( X  ) Optativa ( X ) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

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

CH Total: 60 

CH semanal:  04 
Padrão (PD): 60 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE): 0 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
1 - A economia como ciência; 
2 - Fluxo circular da renda; 
3 - Os problemas econômicos fundamentais; 
4 - A teoria do consumidor e o conceito de elasticidade; 
5 - Teoria da produção e custos; 
6 - Estruturas de mercado; 
7 - Agregados macroeconômicos e a determinação do produto e da renda; 
8 - O mercado de bens e serviços; 
9 - O mercado monetário; 
10 - O papel do governo na política econômica e o tamanho do governo; 
11 - Abordagem econômica do mercado imobiliário (comportamento do consumidor, mercados e bens, 
juros, crédito, oferta de imóveis x demanda de imóveis, etc.). 
 
 
Coordenadora de Curso: Prof.ª Dr.ª Beatriz Accioly Alves Marchiori  
 
 
Assinatura: _______________________________________________________________________ 
 

 
  



 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

SETOR DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM NEGÓCIOS 

IMOBILIÁRIOS  

 
 
Bibliografia Básica: 
EQUIPE DE PROFESSORES DA USP. Manual de Economia . 5. ed. São Paulo : Saraiva, 2004. 
ROSSETTI, J. P. Introdução à Economia . 20. ed. São Paulo : Atlas, 2003. 
VASCONCELLOS, M. A. S. & GARCIA, M. E. Fundamentos de Economia . 4. ed. São Paulo : Saraiva, 
2011. 
 
Bibliografia Complementar: 
ABREU, M. de P. (org.). A Ordem do Progresso : Cem Anos de Política Econômica Republicana - 
1889/1989. Rio de Janeiro : Campus, 1990. 
VARIAN, H. R. Microeconomia : Princípios básicos. 4. ed. Campus, 2003. 
VASCONCELLOS, M. A. S. Economia - Micro e Macro. 4. ed. São Paulo : Atlas. 2006. 
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Ficha 1 (permanente) 
 

 

Disciplina: Relações Étnico-Raciais e Cultura Afro-Brasileira e  Indígena  Código: NI 166 

 (   ) Obrigatória       ( X  ) Optativa ( X ) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

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

CH Total: 30 

CH semanal:  02 
Padrão (PD): 30 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE): 0 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
1 - Conceitos de raça, etnia e cor; Identidade social e identidade étnica; 
2 - Interpretações do racismo e seus distintos modos de abordagem; As doutrinas racistas e o racismo;  
3 - O racismo nas sociedades plurirraciais; O racismo no Brasil;  
4 - Estratégias e políticas de combate ao racismo; Ações afirmativas e discriminação positiva. 
5 - Cultura afro-brasileira e indígena; Contribuições sociais, culturais e tecnológicas dos povos africanos e 
indígenas à sociedade brasileira. 

 
Coordenadora de Curso: Prof.ª Dr.ª Beatriz Accioly Alves Marchiori  
 
 
Assinatura: _______________________________________________________________________ 
 

 
  



 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

SETOR DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM NEGÓCIOS 

IMOBILIÁRIOS  

 
 
Bibliografia Básica: 
ALMEIDA, M. R. C. de. Os índios na história do Brasil . Rio de Janeiro: Ed. FGV, 2010. 
BENTO, M. A. Cidadania em preto e branco : discutindo as relações raciais. 4. ed. São Paulo : Ática, 2009.   
D’ADESKY, J. Pluralismo étnico e multiculturalismo : racismo e anti-racismo no Brasil. Rio de Janeiro : 
Pallas, 2001. 
RIBEIRO, D. O povo brasileiro : a formação e o sentido do Brasil. São Paulo : Companhia das Letras, 
2006. 
RIBEIRO, R. Y. A alma africana no Brasil . São Paulo : Editora Oduduwa, 2001. 
 
Bibliografia Complementar: 
GONÇALVES, L. A. O.; GONÇALVES e SILVA, P. O Jogo das diferenças : o multiculturalismo e seus 
contextos. Belo Horizonte : Autêntica, 1998. 
MCLAREN, P. Multiculturalismo crítico . 3. ed. São Paulo : Cortez, 2000. 
MUNANGA, K. (org.). Superando o racismo no Brasil . Brasília: MEC, 2004. 
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Ficha 1 (permanente) 
 

 

Disciplina: TÓPICOS ESPECIAIS DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS I  Código: NI 167 

 (   ) Obrigatória       ( X  ) Optativa ( X ) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

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

CH Total: 15 

CH semanal:  01 
Padrão (PD): 15 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE): 0 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
Proporcionar ao aluno o acesso a conteúdos específicos e contemporâneos, não contemplados pelas 
ementas das disciplinas obrigatórias da matriz curricular vigente, relacionados às áreas do Direito, da 
Arquitetura, da Construção Civil, da Engenharia, do Planejamento Urbano e outras áreas afins, desde que 
conexas ao ramo dos negócios imobiliários em geral, de tal modo que os temas tratados possam atender 
ao dinamismo que a profissão promove e exige. 

 
Coordenadora de Curso: Prof.ª Dr.ª Beatriz Accioly Alves Marchiori  
 
 
Assinatura: _______________________________________________________________________ 
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Ficha 1 (permanente) 
 

 

Disciplina: TÓPICOS ESPECIAIS DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS II  Código: NI 168 

 (   ) Obrigatória       ( X  ) Optativa ( X ) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

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

CH Total: 15 

CH semanal:  01 
Padrão (PD): 15 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE): 0 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
Proporcionar ao aluno o acesso a conteúdos específicos e contemporâneos, não contemplados pelas 
ementas das disciplinas obrigatórias da matriz curricular vigente, relacionados às áreas de Gestão, 
Marketing, Economia e outras áreas afins, desde que conexas ao ramo dos negócios imobiliários em 
geral, de tal modo que os temas tratados possam atender ao dinamismo que a profissão promove e exige. 

 
Coordenadora de Curso: Prof.ª Dr.ª Beatriz Accioly Alves Marchiori  
 
 
Assinatura: _______________________________________________________________________ 
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Ficha 1 (permanente) 
 

 

Disciplina: NOÇÕES DE EDIÇÃO DE IMAGENS DIGITAIS  Código: NI 169 

 (   ) Obrigatória       ( X  ) Optativa ( X ) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

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

CH Total: 30 

CH semanal:  02 
Padrão (PD): 0 Laboratório (LB): 30 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE): 0 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
1 - Noções básicas de softwares de desenho gráfico: Grid e layout; Criação e manipulação de objetos; 
Preenchimentos e contornos; Edição de textos; Efeitos; Impressão e publicação; 
2 - Noções básicas de softwares de edição de imagens: Formatos de imagem; Tamanho e resolução; 
Ajustes (brilho, saturação, contraste); Modos de cor; Camadas, máscaras, filtros e efeitos; Digitalização, 
edição e manipulação de imagens digitais; Impressão e publicação. 
 
 
Coordenadora de Curso: Prof.ª Dr.ª Beatriz Accioly Alves Marchiori  
 
 
Assinatura: _______________________________________________________________________ 
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Bibliografia Básica: 
BARRERA, V. Aprendendo CorelDRAW 10.  Rio de Janeiro : Brasport, 2002. 
FELIPPI, A.; SOSTER, D. de A.; PICCININ, F. (org.). Edição de imagens em jornalismo . Santa Cruz do 
Sul : EDUNISC, 2008.  
MARTINS, N. A imagem digital na editoração : manipulação, conversão e fechamento de arquivos. Rio de 
Janeiro : Ed. Senac Nacional, 2003. 
 
Bibliografia Complementar: 
ALENCAR, E. M. S. de; FLEITH, D. de S. Criatividade : múltiplas perspectivas. Brasília: Editora 
Universidade de Brasília, 2003.   
ANG, T. Fotografia digital Masterclass : técnicas avançadas de fotografia e manipulação de imagem para 
criar fotos perfeitas. Rio de Janeiro, RJ : Alta Books, 2010.  
HUMMEL, D. G. CorelDRAW 10 : guia visual. São Paulo : Berkeley, 2001. 
TIFERES, R. M. Photoshop 7 . Florianópolis : Visual Books, 2003. 
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Ficha 1 (permanente) 
 

 

Disciplina: NOÇÕES DE PROJETO EM CAD  Código: NI 170 

 (   ) Obrigatória       ( X ) Optativa ( X ) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

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

CH Total: 30 

CH semanal:  02 
Padrão (PD): 0 Laboratório (LB): 30 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE): 0 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
1 - Introdução ao CAD: Noções gerais de computação gráfica; Interface; Configuração da área de 
trabalho; Modos de visualização; 
2 - Criação de desenhos em CAD: Sistema de coordenadas (absolutas, relativas e polares); Utilização de 
camadas (layers), tipos de linhas e cores; Comandos de criação de objetos; 
3 - Edição e complementação de desenhos em CAD: Comandos de edição de objetos; Hachuras; Grupos 
e blocos; Textos; Legendas; Cotas; 
4 - Impressão de desenhos em CAD: Formatação de prancha de desenho; Model Space e Paper Space; 
Impressão. 
 
 
Coordenadora de Curso: Prof.ª Dr.ª Beatriz Accioly Alves Marchiori  
 
 
Assinatura: _______________________________________________________________________ 
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Bibliografia Básica: 
BANON, G. J. F. Bases da computação gráfica.  Rio de Janeiro: Campus, 1989. 
KATORI, Rosa. AutoCAD 2011:  modelando em 3D e recursos adicionais. São Paulo : SENAC, 2010. 
MONTENEGRO, G. A. Desenho Arquitetônico . 4 ed. São Paulo : Edgar Blucher, 2001. 
VENDITTI, M. V. R. Desenho técnico sem prancheta com Autocad 2010 . Visual Books, 2010. 
 
Bibliografia Complementar: 
BALDAM, R.; COSTA, L. Autocad 2010 - utilizando totalmente . Érica, 2009. 
BERNARDES, S.; MOREIRA, M. Microsoft Project 2010 - gestão e desenvolvimento d e projetos . Érica, 
2010. 
OBERG, L. Desenho arquitetônico . 22. ed. Ao Livro Técnico, 1983. 
RIBEIRO, M. M. Uma breve introdução à computação gráfica . Rio de Janeiro : Moderna, 2010. 
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Ficha 1 (permanente) 
 

 

Disciplina: INFORMÁTICA APLICADA  Código: NI 171 

 (   ) Obrigatória       ( X  ) Optativa ( X ) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

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

CH Total: 30 

CH semanal:  02 
Padrão (PD): 0 Laboratório (LB): 30 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE): 0 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
Proporcionar ao aluno a oportunidade de aplicação prática da informática no ramo dos negócios 
imobiliários, utilizando programas de bancos de dados, planilhas eletrônicas, editores de texto, 
apresentação de slides e outras ferramentas computacionais. 
 
 
 
Coordenadora de Curso: Prof.ª Dr.ª Beatriz Accioly Alves Marchiori  
 
 
Assinatura: _______________________________________________________________________ 
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Bibliografia Básica: 
 
FITZSIMMONS, J. A. Administração de serviços:  operações, estratégia e tecnologia da informação. 6. ed. 
Porto Alegre : Bookman, 2010 
MANZANO, J. A. N. G. Guia prático de informática : terminologia - Microsoft Windows 7, Internet e 
segurança, Microsoft Office Word 2010, Microsoft Office Excel 2010, Microsoft Office PowerPoint 2010, 
Microsoft Office Access 2010. 1. ed. São Paulo : Érica, 2011.  
MEIRELLES, F. de S. Informática : novas aplicações com microcomputador. Makron Books, 2004.   
SAAD, B. Estratégias 2.0 para a mídia digital : internet, informação e comunicação. 2. ed. rev. e atual. São 
Paulo : SENAC, 2003. 
 
Bibliografia Complementar: 
ALMEIDA, Marcus Garcia de. Fundamentos de informática:  software e hardware. 2. ed. rev. ampl. Rio de 
Janeiro : Brasport, 2002. 
NEVES, N. P. S. Comunicação mediada por interface:  a importância criativa e social do design de 
interface. Maceió : EDUFAL, 2006. 
NORTON, P. Introdução à informática . São Paulo : Makron Books, 1997. 
SILVA, M. G. da. Informática : terminologia - Microsoft Windows 7, Internet - segurança, Microsoft Office 
Word 2010, Microsoft Office Excel 2010, Microsoft Office PowerPoint 2010. São Paulo : Érica, 2011. 
 



 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

SETOR DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM NEGÓCIOS 

IMOBILIÁRIOS  

 

Ficha 1 (permanente) 
 

 

Disciplina: SEMIÓTICA DAS CIDADES  Código: NI 172 

 (   ) Obrigatória       ( X  ) Optativa ( X ) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

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

CH Total: 30 

CH semanal:  02 
Padrão (PD): 0 Laboratório (LB): 30 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE): 0 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
1 - O signo e a realidade; 
2 - O espaço; 
3 - Semiótica e semiologia; 
4 - O espaço e seus signos. 

 
Coordenadora de Curso: Prof.ª Dr.ª Beatriz Accioly Alves Marchiori  
 
 
Assinatura: _______________________________________________________________________ 
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Bibliografia Básica: 
COELHO NETTO, J. T. Semiótica, informação e comunicação : diagrama da teoria do signo. 7. ed. São 
Paulo :  Perspectiva, 2007. 
JACOBS, J. Morte e vida das grandes cidades . São Paulo : Martins Fontes, 2009. 
PIGNATARI, D. Semiótica e literatura . Cotia, SP : Ateliê Editorial, 2004. 
 
Bibliografia Complementar: 
CASTELLS, M. A questão urbana . 4. ed. Rio de Janeiro : Paz e Terra, 2011. 
DONDIS, D. A. Sintaxe da linguagem visual . São Paulo : Martins Fontes, 2007. 
ECO, U. Os limites da interpretação . São Paulo : Perspectiva, 2004. 
HALL, P. Cidades do amanhã : uma história intelectual do planejamento e do projeto urbano no século XX. 
2. ed. Perspectiva, 2011. 
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Ficha 1 (permanente) 
 

 

Disciplina: CRIATIVIDADE  Código: NI 173 

 (   ) Obrigatória       ( X  ) Optativa ( X ) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

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

CH Total: 30 

CH semanal:  02 
Padrão (PD): 30 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE): 0 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
1 - Conceitos, técnicas e exercícios de criatividade; 
2 - O processo criativo; 
3 - Características da pessoa criativa; 
4 - Como estimular a criatividade; 
5 - Técnicas e exercícios de desenvolvimento da criatividade. 

 
Coordenadora de Curso: Prof.ª Dr.ª Beatriz Accioly Alves Marchiori  
 
 
Assinatura: _______________________________________________________________________ 
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Bibliografia Básica: 
ALENCAR, E. M. S. de; FLEITH, D. de S. Criatividade : múltiplas perspectivas. Brasília: Editora 
Universidade de Brasília, 2003.   
BODEN, M. Dimensões da criatividade . Artmed, 1999. 
PREDEBON, José. Criatividade : abrindo o lado inovador da mente. São Paulo: Atlas, 2008.  
 
Bibliografia Complementar: 
ALENCAR, E. M. S. de. A gerência da criatividade . São Paulo: Makron Books, 1996. 
ANTUNES, C. As inteligências múltiplas e seus estímulos . Campinas: Papirus, 1998. 
GARDNER, H. Cinco mentes para o futuro . Porto Alegre; Artmed, 2007. 
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Ficha 1 (permanente) 
 

 

Disciplina: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO  Código: NI 174 

 (   ) Obrigatória       ( X  ) Optativa ( X ) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

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

CH Total: 120 

CH semanal:  08 
Padrão (PD): 30 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 90 Prática Específica (PE): 0 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
Propiciar aos alunos a oportunidade de demonstrar os conhecimentos adquiridos no decorrer do curso, 
bem como o grau de aprofundamento temático e de capacidade crítica, através da elaboração de 
monografias, artigo científicos, relatórios ou trabalhos técnicos decorrentes de pesquisa bibliográfica, 
visitas técnicas, estudos dirigidos e pesquisas de campo, tendo por objeto de estudo temas relacionados 
ao ramo dos negócios imobiliários e às disciplinas ministradas no Curso. O trabalho poderá ser 
desenvolvido individualmente ou em equipe, sob a orientação de professor(es) cuja área de 
conhecimento seja afim ao objeto de estudo, devendo a versão final em meio digital ser entregue à 
Biblioteca do SEPT para publicação.  
 
 
 
Coordenadora de Curso: Prof.ª Dr.ª Beatriz Accioly Alves Marchiori  
 
 
Assinatura: _______________________________________________________________________ 
 

 




