
 

 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 
Componente Curricular: Avaliação de Imóveis 
Curso: Técnico em Transações Imobiliárias (Subsequente) 
Período: 3º semestre 
Carga Horária: 67 h.r 
Docente: Mario Limeira de Lyra 
  

EMENTA 
Conceitos e responsabilidades. Métodos de avaliação e criação de banco de dados. 
Previsão de usos de lotes e edificações de acordo com localização. Avaliações 
urbanas e rurais. Benfeitorias em imóveis. Avaliação para locação. 
 

OBJETIVOS DE ENSINO 
Geral: 
Compreender os processos de coleta de dados para estipular valores de compra, 
venda, locação e benfeitorias de imóveis urbanos e rurais. 

 
Específicos: 

 Identificar o âmbito de atuação do corretor de imóveis; 
 Classificar os métodos de avaliação de imóveis; 
 Elaborar banco de dados para avaliação de imóveis; 
 Ordenar o potencial dos imóveis relacionados ao seu uso e localização; 
 Elaborar avaliações de imóveis urbanos e rurais; 
 Classificar benfeitorias; 
 Identificar valores para locação de imóveis 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 Área de atuação do Corretor de Imóveis; 
 Área de atuação do Avaliador de Imóveis; 
 Banco de dados de valores; 
 Análise do potencial construtivo dos imóveis; 
 Análise do potencial de localização dos imóveis; 
 Análise de custos e benfeitorias nos imóveis; 
 Métodos de avaliação de terrenos; 
 Métodos de avaliação de edificações; 
 Métodos de avaliação para locações. 

 
METODOLOGIA DE ENSINO 

 Aulas expositivas; 
 Visitas técnicas; 

 
AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM 

 Provas 
 Seminários 
 Assiduidade em sala de aula 

 
 



 

RECURSOS DIDÁTICOS 
 Sala de aulas 
 Recursos de multimídia 
 Recursos de deslocamento para visitas técnicas  
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