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Sr. Coordenador do Curso Superior de Tecnologia em Negócios Imobiliários.  

 

 

 

 

 

Justificativa da proposta (anexa) de oferta da disciplina 

“Direito Tributário” no Período Especial de Ensino no 

Setor de Educação Profissional e Tecnológica da UFPR.  

 

 

 

 

Em decorrência da suspensão das atividades presenciais na UFPR, como medida de combate 

à pandemia por SARS-COV-2, muitos alunos do curso de Tecnologia em Negócios Imobiliários encontram-

se sem atividades letivas. A oferta da Disciplina Direito Tributário, que é uma disciplina obrigatória, dará aos 

alunos que desejarem a oportunidade de adiantar a integralização dos créditos curso, o que pode minimizar 

as eventuais perdas com relação ao tempo de formação dos alunos. 

 

 

 

Curitiba, em 05 de julho de 2020. 

 

Prof. Dr. Thiago Lima Breus 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO DE ENSINO 

 

 

Disciplina: DIREITO TRIBUTÁRIO Código: NI 134 
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Natureza: (X  ) Obrigatória    (  ) 

Optativa 

(  ) Semestral      (  ) Anual (x) 

Modular 
 

Pré-requisito: - Co-requisito: - 
Modalidade: (  ) Presencial     (  ) 

Totalmente EaD    (x) 100% ERE 

CH Total: 

30 

CH 

semanal: 

Padrão 

(PD): 30 

Laboratório 

(LB): 0 

Campo 

(CP): 0 

Estágio 

(ES): 0 

Orientada 

(OR): 0 

Prática 

Específica 

(PE): 0 

Estágio de 

Formação 

Pedagógica 

(EFP): 0 

 

EMENTA 

 

01. Direito tributário e o Sistema Tributário Brasileiro. Tributação sobre o patrimônio x Tributação sobre o 

consumo x Tributação sobre a renda. Visão panorâmica e análise crítica.  

02. Conceito de Tributo, competência tributária e princípios constitucionais aplicáveis.  

03. Espécies tributárias. Imunidades e Isenções tributárias. 

04. A regra-matriz de incidência, hipótese, obrigação tributária e sujeição passiva.  

05. Tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade imobiliária: ITBI ITCMD e IR sobre o Lucro 

Imobiliário.  

06. Tributos incidentes sobre a propriedade imobiliária: IPTU e ITR e Tributo incidente sobre a prestação de 

serviços: ISS.  

 

 

OBJETIVO GERAL 

 

 Proporcionar ao aluno uma visão panorâmica e crítica sobre o sistema constitucional tributário 

brasileiro e conhecer os tributos aplicáveis aos negócios imobiliários e aos seus profissionais.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Compreender a sistemática brasileira de tributação sobre o patrimônio, a renda e o consumo. 

 Conhecer os princípios que limitam a tributação no Brasil.  

 Saber reconhecer as diferenças entre as espécies tributárias no Brasil.  

 Distinguir as formas de lançamento tributário e de arrecadação no Brasil.  

 Conhecer as situações de imunidade e de isenção tributária e as diferenças entre elas.  

 Conhecer os tributos incidentes sobre transmissão da propriedade imobiliária: ITBI ITCMD e IR 

sobre o Lucro Imobiliário.  

 Conhecer os Tributos incidentes sobre a propriedade imobiliária: IPTU e ITR. 

 Conhecer os Tributos incidentes Sobre a prestação de serviços: ISS.  

 

 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA 

 

Unidade Conteúdo CH total 
CH síncrona e 

atividade 

CH assíncrona  

e atividade 

01 

Direito tributário e o 

Sistema Tributário 

Brasileiro. Tributação 

sobre o patrimônio x 

4h 

2h 

Aula expositiva 

via TEAMS 

30/07 às 20h50 

 

 

2h 

Atividade 
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Tributação sobre o 

consumo x Tributação 

sobre a renda. Visão 

panorâmica e análise 

crítica. 

assíncrona no 

MOODLE e 

leitura 

complementar 

 

 

 

 

02 

Conceito de Tributo, 

competência tributária e 

princípios constitucionais 

aplicáveis. 

4h 

2h 

Aula expositiva 

via TEAMS 

06/08 

 

2h Atividade 

assíncrona no 

MOODLE e 

leitura 

complementar 

 

 

 

 

03 

Espécies tributárias. 

Imunidades e Isenções 

tributárias. 

4h 

2h 

Aula expositiva 

via TEAMS 

13/08 

2h Atividade 

assíncrona no 

MOODLE e 

leitura 

complementar 

 

 

 

 

04 

A regra-matriz de 

incidência, hipótese, 

obrigação tributária e 

sujeição passiva. 

4h 

2h 

Aula expositiva 

via TEAMS 

20/08 

 

2h Atividade 

assíncrona no 

MOODLE e 

leitura 

complementar 

 

 

 

 

05 

Tributação do Mercado 

Imobiliário: Panorama 

Geral 

4h 

2h 

Aula expositiva 

via TEAMS 

27/08 

2h Atividade 

assíncrona no 

MOODLE e 

leitura 

complementar 

 

 

 

 

06 

Tributos incidentes sobre 

a transmissão da 

propriedade imobiliária: 

ITBI ITCMD e IR sobre 

o Lucro Imobiliário. 

4h 

2h 

Aula expositiva 

via TEAMS 

03/09 

2h Atividade 

assíncrona no 

MOODLE e 

leitura 

complementar 

 

 

 

 



 

   
 

Ministério da Educação  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
Setor de Educação Profissional e Tecnológica 
Curso Superior de Tecnologia em Negócios Imobiliários 

07 

Tributos incidentes sobre 

a propriedade imobiliária: 

IPTU e ITR e Tributo 

incidente sobre a 

prestação de serviços: 

ISS. 

4h 

2h Aula 

expositiva via 

TEAMS 

10/09 

2h 

Atividade 

assíncrona no 

MOODLE e 

leitura 

complementar 

 

 

 

08 
Devolutiva geral e 

avaliação final. 
2h 

1h Avaliação 

geral via 

TEAMS 

17/09 

1h avalição no 

MOODLE 

 

     
 

 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

a) Organização semanal das atividades: As atividades deste período especial iniciarão em 30 de julho e serão 

realizadas ao longo de 8 semanas, com 4 horas de atividade semanal, divididas em 2 hora de atividades 

síncronas e 2 horas de atividades assíncronas. Semanalmente acontecerá um encontro síncrono, com duração 

de até 1 hora, conforme descrito no item b) abaixo. Havendo necessidade, poderão ser marcados outros 

encontros para esclarecimento de dúvidas sobre o conteúdo e a resolução dos estudos dirigidos. As 2 horas 

assíncronas são destinadas para os estudantes realizarem a leitura do material didático e resolução da 

atividade referente ao conteúdo. 

 

b) Atividades síncronas: Nas atividades síncronas haverá a apresentação do conteúdo a ser estudado e 

discussão da matéria, a ser realizada no Teams, no horário previsto para a aula, conforme cronograma. O 

conteúdo será disponibilizado em material didático elaborado para cada turma, no Moodle. Também 

acontecerá a discussão das atividades e esclarecimento de dúvidas. 

 

c) Atividades assíncronas: Para cada unidade será disponibilizado, no Moodle, de acordo com o tema e 

assunto, material de apoio, que pode ser representado por textos, vídeos, links, vídeos, documentários e vídeo 

aulas e podcasts para acesso a outros materiais, etc. Será também disponibilizado um roteiro para auxiliar os 

alunos. Os alunos terão 2 horas por unidade para desenvolver as atividades indicadas pelo professor, as quais 

serão avaliadas de modo a compor a nota final da disciplina. 

 

d) Sistema de comunicação: Será utilizado o Moodle como ambiente virtual de aprendizado, disponível no 

SEPT, tanto para disponibilização de material didático, roteiros de leitura e atividades, quando para postagem 

das atividades realizadas pelos estudantes. Para as atividades síncronas será utilizado o Teams. 

 

e) Controle de frequência: O controle de frequência será realizado pela realização e postagem de exercícios 

domiciliares desenvolvidos pelos estudantes. O envio de atividades pode ser feito até último dia estabelecido 

para entrega. 

 

f) Quantidade de estudantes em cada turma: Cada turma poderá ter, como limite máximo, 45 estudantes 

matriculados.  
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AVALIAÇÃO E FREQUÊNCIA 

 

a) A nota final do período especial será composta por um conjunto de avaliações, síncronas e assíncronas. 

Para cada unidade os alunos apresentarão atividades de compreensão sobre os assuntos e temas analisados e 

estudados. Será informado pelo professor o prazo e a pontuação de cada atividade.  

 

b) Quem obtiver a média igual ou superior a 40, mas inferior a 70, poderá fazer a Avaliação Final na data 

indicada no cronograma. 
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Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   __________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

O original está assinado 


