
Planejamento estratégico do Curso Superior de Tecnologia em Negócios 
Imobiliários 

 
 
Objetivos do Curso: O Curso Superior de Tecnologia em Negócios 
Imobiliários tem como principal objetivo tornar-se referência estadual na 
formação de Tecnólogos em Negócios Imobiliários, formando um profissional 
qualificado, apto a se adaptar às transformações do mercado de trabalho e 
capaz de pesquisar e encontrar soluções para situações práticas 
apresentadas pelo quotidiano. Para tanto, apresenta, abaixo, metas que 
devem serem alcançadas para que este objetivo seja concretizado. 
 
 
Metas a curto prazo – 2012 

a. Finalizar a implantação da nova matriz curricular, consolidando o perfil 
do egresso desenhado no Projeto Pedagógico do Curso; 

b. Fortalecer o acervo bibliográfico especializado, representado pelos 
títulos de bibliografia básica e bibliografia complementar, para atender 
as demandas atuais e futuras dos acadêmicos nas atividades de 
ensino, e enriquecer a diversidade de bibligrafia específica, com títulos 
que tratem de forma verticalizada de temas relacionados à negócios 
imobiliários, de modo que as atividades de pesquisa e extensão 
possam ser implementadas de forma satisfatória e adequada; 

c. Concluir a implantação de projetos de pesquisa relacionados à área de 
conhecimento do Curso, com a abertura de grupos de estudos 
envolvendo acadêmicos; 

d. Inserir de 10% a 20% dos acadêmicos do curso em atividades de 
monitoria, pesquisa e extensão; 

e. Dar maior visibilidade ao Curso, com a consolidação de sua página na 
web; 

f. Fazer parcerias com órgãos de classe, de modo que possam ser 
desenvolvidas atividades dirigidas a acadêmicos e a profissionais da 
área; 

g. Implantar um sistema de contato com os egressos do Curso, 
juntamente com o Setor de Educação Profissional e Tecnológica; 

 
Metas a médio prazo – 2013 a 2015 

a. Consolidar o Curso como referência na formação superior de 
Tecnólogos em Negócios Imobiliários no Estado do Paraná; 

b. Consolidar o perfil de pesquisa na área imobiliária, priorizando a 
pesquisa empírica e interdisciplinar, com o envolvimento de 
acadêmicos na produção de conhecimento; 

c. Formar um grupo de pesquisa, de cunho interdisciplinar, que reúna 
professores do Curso e de areas afins, com sua inscrição na 
Plataforma Lattes e devida autenticação pela Instituição;  

d. Criar uma revista eletrônica para publicar o material produzido pelos 
integrantes do Curso, docentes e discentes, bem como de seus 
egresos e profissionais da área; 

e. Consolidar o perfil da extensão do Curso, de modo que ela se 
caracterize tanto como atividade de aprendizado empírico quando de 



produção de conhecimento técnico, iniciando sua articulacão com 
atividades de pesquisa em temas conexos; 

f. Criar uma pós-graduação lato sensu, em Negociações Imobiliárias, de 
modo que o conhecimento produzido pelas pesquisa e pelas 
extensões do curso possam ser enriquecidas no âmbito da pós-
graduação; 

g. Ter 100% de seu corpo docente com titulação de especialização stricto 
sensu;  

h. Inserir de 20% a 40% dos acadêmicos do curso em atividades de 
monitoria, pesquisa e extensão; 

i. Desenvolver atividades que envolvam acadêmicos e egresos do 
Curso, de modo que o contato entre eles proporcione novos contatos 
profissionais para todos; 

 
Metas a longo prazo – 2015 a 2017 

a. Consolidar a publicação da revista eletrônica de modo que ela faça 
parte do sistema quails com conceito B; 

b. Ter 70% de seu corpo docente com título de doutor; 
c. Consolidar o Grupo de Pesquisa de modo que ele sirva de 

sustentação para pedir autorização para a criação de uma Pós-
Graduação stricto sensu, precisamente de um mestrado profissional, 
na área de Negócios Imobiliários; 

d. Consolidar a articulação entre as atividades de pesquisa e as 
atividades de extensão, de modo que o Curso seja referência na 
articulação entre ensino, pesquisa e extensão dentro da Universidade; 

e. Inserir 50% dos acadêmicos do curso em atividades de monitoria, 
pesquisa e extensão. 


