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I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação profissional,
que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse componente curricular.
Avaliar as variáveis que influenciam na decisão de venda/compra e locação de bens imóveis.
Avaliar o potencial e as necessidades referentes a compra/venda/locação do cliente.
Expandir as regiões de pesquisa, caso necessário.
Identificar o perfil do cliente.
Orientar o cliente em suas demandas para a locação e/ou compra de imóvel.
Pesquisar nas diversas regiões de interesse.
Utilizar os conhecimentos mercadológicos para a divulgação e comercialização de bens imóveis.

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular
Competências
1. Analisar as forças que interagem no mercado imobiliários em especial o macro ambiente e o ambiente tarefa do marketing.
2. Avaliar e operacionalizar as variáveis mercadológicas à disposição da empresa.
3. Planejar a segmentação o mercado com base nas características os consumidores.
4. Diagnosticar os fatores que influenciam na decisão de venda /compra e locação de bens imóveis.
5. Auferir o composto mercadológico e um produto ou serviço.

Habilidades
1.1 Utilizar o marketing como importante ferramenta à disposição da empresa, com responsabilidade e criatividade.
1.2 Identificar os diversos tipos de clientes conforme suas características econômicas e sociais.
2.1 Detectar as necessidades e desejos dos consumidores.
3.1 Perceber os fatores que influenciam o processo decisório do consumidor.
4.1 Mensurar os efeitos das variáveis incontroláveis.
4.2 Acompanhar as tendências do mercado.
5.1 Trabalhar o composto mercadológico de um produto ou serviço.

Bases Tecnológicas
1. Conceito de Marketing. Organização para o Marketing.
2. Escala de Hierarquia de Necessidade de Maslow:
2.1 O que é um desejo;
2.2 Comportamento do consumidor.
3. Segmentação do Mercado.
4. Variáveis incontroláveis:
4.1 Ambiente político/legal;
4.2 Ambiente social/cultural/demográfico;
4.3 Econômicas/Tecnológicas;
4.4 Outras variáveis.
5. Composto Mercadológico.

III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento
Habilidades

Bases Tecnológicas

1.1 Utilizar o marketing como importante ferramenta à
1. Conceito de Marketing. Organização
disposição da empresa, com responsabilidade e criatividade.; para o Marketing. ;
5.1 Trabalhar o composto mercadológico de um produto ou
serviço.;
1.1 Utilizar o marketing como importante ferramenta à
disposição da empresa, com responsabilidade e criatividade.;
1.2 Identificar os diversos tipos de clientes conforme suas
características econômicas e sociais.;
3.1 Perceber os fatores que influenciam o processo
decisório do consumidor.;
1.2 Identificar os diversos tipos de clientes conforme suas

4.2 Ambiente
social/cultural/demográfico;; 4.3
Econômicas/Tecnológicas;;
2.2 Comportamento do consumidor.; 3.
Segmentação do Mercado.;
2.2 Comportamento do consumidor.;
2. Escala de Hierarquia de Necessidade

Procedimentos Didáticos

De

Até

Aulas expositivas e
dialogadas e exercícios
24/07/18 10/08/18
aplicados.
Aula dialogada e expositiva,
textos de apoio, estudos de
22/10/18 16/11/18
casos e exercícios
aplicados.
Aulas dialogadas e
expositivas e exercícios
aplicados.
Aula expositiva, trabalho,
aplicação de exercícios
Aulas expositivas e
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características econômicas e sociais.; 2.1 Detectar as
de Maslow:; 2.1 O que é um desejo;; 4.
necessidades e desejos dos consumidores.; 4.1 Mensurar os Variáveis incontroláveis:; 4.1 Ambiente
efeitos das variáveis incontroláveis.;
político/legal;;

dialogadas;Exercícios.
Trabalhos de fixação do
conteúdo.

1.1 Utilizar o marketing como importante ferramenta à
disposição da empresa, com responsabilidade e criatividade.; 1. Conceito de Marketing. Organização
1.2 Identificar os diversos tipos de clientes conforme suas
para o Marketing. ;
características econômicas e sociais.;

Aulas expositivas com uso
de multimídia;Exercícios.
Trabalhos de fixação do
conteúdo.

13/08/18 24/08/18

4.4 Outras variáveis.; 5. Composto
Mercadológico.;

Aulas dialogadas e
expositivas, avaliação
escrita e exercícios
aplicados.

04/12/18 18/12/18

4.4 Outras variáveis.; 5. Composto
Mercadológico.;

Aulas dialogadas e
expositivas e exercícios
aplicados.

19/11/18 03/12/18

5.1 Trabalhar o composto mercadológico de um produto ou
serviço.;

IV - Plano de Avaliação de Competências
Competências

Instrumento(s) e Procedimentos de Avaliação Critérios de Desempenho
Relacionamento de
Conceitos ; Relacionamento
de Ideias ; Pontualidade e
Cumprimento de Prazos ;

1. Analisar as forças que interagem no
mercado imobiliários em especial o macro
ambiente e o ambiente tarefa do marketing.

Lista de Exercícios ; Estudo de Caso ;

2. Avaliar e operacionalizar as variáveis
mercadológicas à disposição da empresa.

Avaliação Escrita ; Lista de Exercícios ;

3. Planejar a segmentação o mercado com
base nas características os consumidores.

Avaliação Escrita ; Estudo de Caso ;

4. Diagnosticar os fatores que influenciam na
decisão de venda /compra e locação de bens
Lista de Exercícios ; Avaliação Escrita ;
imóveis.
5. Auferir o composto mercadológico e um
produto ou serviço.

Avaliação Escrita ; Estudo de Caso ; Lista de
Exercícios ;

Relacionamento de Ideias ;
Relacionamento de
Conceitos ; Pontualidade e
Cumprimento de Prazos ;
Relacionamento de
Conceitos ; Pontualidade e
Cumprimento de Prazos ;
Relacionamento de Ideias ;
Pontualidade e
Cumprimento de Prazos ;
Pontualidade e
Cumprimento de Prazos ;
Relacionamento de
Conceitos ; Relacionamento
de Ideias ;

Evidências de Desempenho
Aplicação dos conceitos e
relacionamentos de ideias
referente ao mercado
imobiliário.
Apresentação de forma
organizada e objetiva das
variáveis mercadológicas.
Utilização adequada dos
conceitos
Reconhecer e selecionar os
conhecimentos para tomada
de decisões
Utilização adequada dos
conceitos mercadológicos

V – Plano de atividades docentes

Atividade Previstas

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Projetos e Ações
voltados à
redução da
Evasão Escolar

Apresentação
professor/aluno e
aluno/professor .
Recepção dos alunos.

Atendimento a alunos por
meio de ações e/ou projetos
voltados à superação de
defasagens de aprendizado
ou em processo de
Progressão Parcial

Identificar pontos de defasagem
de
aprendizado

Preparo e correção
Preparo de
de avaliações
material didático

Verificar os
conteúdos
relevantes para
avaliação.

Organizar e
Atividades para
preparar as
- Atividades de Integração
fixação dos
avaliações para
conteúdos.
semana de
prova.
Devolutiva das
Aplicação e
Verificar e acompanhar frequência avaliações para
Correção de
dos alunos
os
Avaliação
alunos.
Escrita
Acompanhamento
dos alunos com
Verificar os
Proporcionar Ensino com
baixo rendimento
conteúdos
Qualidade. Reduzir possíveis focos
e aplicar
relevantes para
de resistência e conflito.
atividades
avaliação
para fixação do
conteúdo .
Organizar e
Análise dos
preparar as
Participação no Evento "Casa
resultados do
avaliações para
Aberta".
ensino
semana de
aprendizagem
prova.
Devolutiva das
Proporcionar aulas de fixação
avaliações para
Correção das
diante das dificuldades
os
avaliações.
apresentadas pelos alunos.
alunos.

Construção do
Plano de aula.
Organização e
aplicação de
material didático
para
acompanhamento da
disciplina.

Participação em
reuniões com
Coordenador de
Curso e/ou previstas
em Calendário
Escolar

23/07 - Reunião de
Planejamento

Construção do Plano de aula. Organização e
04/08 aplicação de material didático para
Reunião
acompanhamento da disciplina.
Pedagógica
Construção do Plano de aula. Organização e
01/09 aplicação de material didático para
Reunião de
acompanhamento da disciplina.
Curso

Construção do Plano de aula. Organização e
aplicação de material didático para
acompanhamento da disciplina.

06/10 Reunião de
Curso
27/10 Reunião
Pedagógica

Construção do Plano de aula. Organização e
aplicação de material didático para
acompanhamento da disciplina.
Construção do Plano de aula. Organização e
01/12 aplicação de material didático para
Reunião de
acompanhamento da disciplina.
Planejamento

VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
Administração de Marketing, Philip Kotler, Ed. Pearson;
Jornais e revistas especializadas, pesquisas na internet e biblioteca.
KOTLER, Philip. Administração de Marketing. São Paulo. Prentice Hall, 10ª edição, 2000.
KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. Administração de Marketing: A Bíblia do Marketing. 14ª Edição. Rio de Janeiro: Pearson Education, 2012.

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
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Atividade Extra
Estudo de caso referente ao conteúdo que está sendo abordado

Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares
Interdisciplinaridade com o componente Aplicativos Informatizados nas atividades práticas, utilizando Ferramentas para elaboração de trabalhos no
power point.

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de aprendizagem)
Recuperação contínua, com orientação e acompanhamento com novas atividades: trabalho e avaliação.

IX – Identificação:
Nome do Professor
Assinatura

OZIAS MARCILIANO GALVÃO ;
Data

28/08/2018

X – Parecer do Coordenador de Curso:
O Plano de Trabalho Docente está de acordo com o Plano de curso
Nome do Coordenador:
Assinatura:

Data:

14/09/18

____________________________________
Data e ciência do Coordenador Pedagógico

XI - Replanejamento
Data

Descrição

Imprimir
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