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

Natureza: (  ) Obrigatória    ( x ) Optativa (  ) Semestral      (  ) Anual (x) Modular  

Pré-requisito: - Co-requisito: -  Modalidade: (  ) Presencial     (  ) Totalmente EaD    (x) 100% ERE 

CH Total: 15 
CH semanal: 3 

Padrão 
(PD): 15 

Laboratório 
(LB): 0 

Campo 
(CP): 0 

Estágio 
(ES): 0 

Orientada 
(OR): 0 

Prática 
Específica 
(PE): 0 

Estágio de 
Formação 
Pedagógica (EFP): 
0 

EMENTA 
 

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. 
Desta forma, apresenta-se, para o momento, o seguinte conteúdo. 
  
1- COVID 19 e a repactuação das obrigações na locação de imóveis. 
2- Quais as formas possíveis de repactuação? 
3- É obrigatória a repactuação das obrigações contratuais na locação? 
4- O que há de legislação e qual seus (reais) efeitos na locação de imóveis? 
5- Como fazer alterações contratuais válidas, resguardando a responsabilidade do intermediário? 
6- Como documentar as alterações/concessões? 
7- É possível realizar alterações à distância? 
8- Assinatura não presencial de documentos. 
9- Exoneração de fiança: previsão legal, entendimento jurisprudencial e procedimentos. 
10- Como se precaver nas novas contratações pós pandemia? 
 

OBJETIVO GERAL 
A partir do conteúdo e do desenvolvimento de discussões sobre o programa da unidade o aluno terá 
condições de entender os impactos da Pandemia de COVID 19 nos contratos de locação e a atuação 
possível do intermediário neste período. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Conhecer quais as formas possíveis de repactuação das obrigações na locação de imóveis. 
 Saber se é obrigatória a repactuação das obrigações contratuais na locação de imóveis em 

decorrência da pandemia. 
 Conhecer as previsões legais vigentes que podem ensejar alteração nas obrigações contratuais. 
 Identificar a legislação vigente e seus efeitos nos contratos de locação de imóveis.  
 Saber como realizar alterações contratuais válidas, ainda que à distância, resguardando o 

intermediário. 
 Entender a assinatura não presencial de documentos e sua validade jurídica. 
 Compreender a exoneração de fiança, sua previsão legal, entendimento jurisprudencial e 

procedimentos. 
 Conhecer o que é possível fazer para se precaver nas novas contratações pós pandemia. 

 

 
CRONOGRAMA 

 
 
 

Unid Conteúdo 
CH 
total 

CH  síncrona CH assíncrona 
Atividades 
individuais 

1 

1- COVID 19 e a repactuação 
das obrigações na locação de 
imóveis. 
2- Quais as formas possíveis 
de repactuação? 

3 1- 15/07/20 – 21h 2 1 
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2 

3- É obrigatória a repactuação 
das obrigações contratuais na 
locação? 
4- O que há de legislação e 
qual seus (reais) efeitos na 
locação de imóveis? 
 

3 1- 22/07/20 – 21h 2 1 

3 

5- Como fazer alterações 
contratuais válidas, 
resguardando a 
responsabilidade do 
intermediário? 
6- Como documentar as 
alterações/concessões? 
 

3 1- 29/07/20 – 21h 2 1 

4 

7- É possível realizar 
alterações à distância? 
8- Assinatura não presencial 
de documentos. 
 

3 1- 05/08/20 – 21h 2 1 

5 

9- Exoneração de fiança: 
previsão legal, entendimento 
jurisprudencial e 
procedimentos. 
10- Como se precaver nas 
novas contratações pós 
pandemia? 
 

3 1- 12/08/20 – 21h 2 1 

 Exame final   18/08/20   

- Totais 15 5 10 - 

      
 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

a) Organização semanal das atividades: As atividades deste período especial iniciarão em 15 de julho e serão 
realizadas ao longo de 5 semanas, com 3 horas de atividade semanal, divididas em 1 hora de atividades 
síncronas e 2 horas de atividades assíncronas. Semanalmente acontecerá um encontro síncrono, com 
duração de 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 ocorrerão 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 para acesso a outros 

materiais, etc. Será também disponibilizado um roteiro para auxiliar os alunos. Os alunos terão 2 horas por 

unidade para desenvolveram 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 
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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.  
 

 
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 um Exame Final na data 
indicada no cronograma. 
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Professor da Disciplina: Marcelo Ribeiro Losso 
Assinatura: __________________________________________ 
 
Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   __________________________________________ 
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