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Referente: Justificativa da proposta da disciplina “Economia e 

mercado imobiliário” no Período Especial de 

Ensino na UFPR 

 

Em decorrência da suspensão das atividades didáticas presenciais 

no âmbito da UFPR, como medida de combate à pandemia por 

SARS-COV-2, muitos alunos do curso de Tecnologia em Negócios 

Imobiliários encontram-se sem atividades letivas. A oferta da 

referida disciplina, que é uma disciplina optativa, dará aos alunos 

que desejarem a oportunidade de adiantar a integralização dos 

créditos curso. Isto minimiza as eventuais perdas com relação ao 

tempo de formação dos alunos. 

 

 

 

 

Arno Paulo Schmitz 

Docente da Disciplina 
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Ficha 2 (variável) 

 
(A modalidade das disciplinas ofertadas com base na Res. 59/20 – CEPE, em respeito ao 
Parágrafo Único do Art. 1º desta resolução, deverá ser invariavelmente a modalidade de ensino 
remoto emergencial (ERE). Sendo assim, para essas disciplinas, fica dispensado o preenchimento 
do campo “Modalidade” desta Ficha 2 (Plano de Ensino), que não contempla essa modalidade de 
ensino.)  
 

 

 

Disciplina: Economia e mercado imobiliário Código: NI 165 

Natureza:  
(  ) Obrigatória  
( X ) Optativa 

(X) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular  

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

*C.H.EaD = 60hs 

CH Total: 60 

CH semanal: 08 
Padrão (PD): 
60 

Laboratório (LB): 00 
Campo (CP): 
00 

Estágio (ES): 
00 

Orientada (OR):  
00 

Prática Específica 
(PE): 00 

 

Estágio de Formação 

Pedagógica (EFP): 
Extensão 
(EXT): 00 

Prática como 
Componente 
Curricular 
(PCC): 00 

     

 

 

 

EMENTA (Unidade Didática)  
 

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.). 

 
 

 
PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

 

Introdução à ciência econômica, A teoria do consumidor: oferta e demanda. A tipologia dos bens e de mercados. O 
conceito de elasticidade e seus tipos. Teoria da produção. Teoria dos custos. Estruturas de mercado. Introdução a 
macroeconomia. Determinação da renda e do produto nacional: o mercado de bens e serviços. O lado monetário da 
economia O setor externo. Inflação. A localização das atividades econômicas e residenciais. 
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CRONOGRAMA 

Datas das 
Aulas 

Conteúdo Procedimento didático/Avaliação Carga 
horária 

28/07/2020 Introdução à ciência 
econômica 

Atividade síncrona: Aula expositiva via 
TEAMS 

4 

31/07/2020 A teoria do consumidor: 
oferta e demanda 

Atividade síncrona: Aula expositiva via 
TEAMS 

4 

04/08/2020 A tipologia dos bens e 
de mercados 

Atividade síncrona: Aula expositiva via 
TEAMS 

4 

07/08/2020 O conceito de 
elasticidade e seus tipos 

Atividade síncrona: Aula Expositiva via 
TEAMS 

4 

11/08/2020 Teoria da produção Atividade síncrona: Aula expositiva via 
TEAMS 

4 

14/08/2020 Teoria dos custos Atividade síncrona: Aula expositiva via 
TEAMS 

4 

18/08/2020 Estruturas de mercado Atividade síncrona: Aula expositiva via 
TEAMS 

4 

21/08/2020 Conteúdo referente as 7 
aulas anteriores 

Atividade síncrona: Avaliação escrita 
com questões apresentadas via 
TEAMS e recolhida via Moodle 

4 

25/08/2020 Introdução a 
macroeconomia 

Atividade síncrona: Aula expositiva via 
TEAMS 

4 

28/08/2020 Determinação da renda 
e do produto nacional: o 
mercado de bens e 
serviços 

Atividade síncrona: Aula expositiva via 
TEAMS 

4 

01/09/2020 O lado monetário da 
economia 

Atividade síncrona: Aula expositiva via 
TEAMS 

4 

04/09/2020 O setor externo Atividade síncrona: Aula expositiva via 
TEAMS 

4 

08/09/2020 Inflação Atividade síncrona: Aula expositiva via 
TEAMS 

4 

11/09/2020 A localização das 
atividades econômicas e 
residenciais 

Atividade síncrona: Aula expositiva via 
TEAMS 

4 

15/09/2020 Conteúdo referente as 6 
aulas anteriores 

Atividade síncrona: Avaliação escrita 
com questões apresentadas via 
TEAMS e recolhida via Moodle 

4 

25/09/2020 Exame final Atividade síncrona: Avaliação escrita 
com questões apresentadas via 
TEAMS e recolhida via Moodle 

 

 

 
 

OBJETIVO GERAL 

Transferir o conhecimento introdutório sobre a economia e sua interface com o mercado 
imobiliário 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Apresentar uma introdução às ciências econômicas; apresentar aos alunos uma introdução à 
teoria microeconômica; apresentar aos alunos uma introdução à teoria macroeconômica; 
apresentar aos alunos uma introdução aos aspectos econômicos do mercado imobiliário. 

. 
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PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

 

As atividades síncronas serão aulas expositivas ocorrerão das 19hs às 22:40hs via plataforma 
TEAMS onde o professor fará a exposição dos conteúdos e os alunos poderão fazer perguntas 
e tirar dúvidas. Não estão programadas atividades assíncronas. As aulas expositivas serão no 
modo de slides. A bibliografia e os materiais didáticos serão disponibilizados via plataforma 
TEAMS. As aulas serão gravadas e disponibilizadas na plataforma TEAMS. A turma terá no 
máximo 45 alunos. 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 

As avaliações serão escritas e com consulta nos dias e horários disponibilizados no cronograma 
da disciplina. No dia e horário marcado para as avaliações, as 19hs o professor distribuirá um 
arquivo texto via plataforma TEAMS que conterá as questões e os alunos responderão em texto 
digitado em arquivo pdf. A coleta das provas pelo professor será efetivada via moodle as 
22:40hs do mesmo dia de avaliação.  

 

Bibliografia Básica  
PINHO, D. B.; VASCONCELLOS, M. A. S. Manual de Economia. 2. ed. São Paulo : Saraiva, 
1998. 

VASCONCELLOS, M. A. S. Economia - Micro e Macro. São Paulo : Atlas. 2001 

VASCONCELLOS, M. A. S. & GARCIA, M. E. Fundamentos de Economia. 5. ed. São Paulo : 
Saraiva, 2011. 

 

Bibliografia Complementar 

MENDES, C. M.; TREDEZINI, C. A. O.; BORGES, F. T. M.; FAGUNDES, M.B.B. Introdução a 
economia. 3 ed. Florianópolis: UFSC; Brasilia: CAPES, UAB. 2015. 

RODRIGUES, L. F. Fundamentos de Economia.  Cuiabá: UFMT, 2012. 

VARIAN, H. R. Microeconomia: uma abordagem moderna. 9 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2015. 

 

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

 

Assinatura:  

 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   __________________________________________ 
 

Assinatura: __________________________________________ 
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