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Viabilidade de empreendimentos imobiliários.

Curso Livre 14 horas/aula Intermediário Online e Síncrono

Datas Horários Dia

10/02 09:00 às 12:30 // 14:00 às 17:30. Sexta-feira

11/02 09:00 às 12:30 // 14:00 às 16:00. Sábado

Da análise financeira à morfologia arqui-urbana.
 
A viabilidade técnica e econômica de um empreendimento imobiliário é o
primeiro passo para o desenvolvimento da arquitetura da cidade, resultando
nas melhores soluções formais e socioespaciais, que atendam às premissas
econômicas.
 
 O conhecimento econômico passa a ser aplicado em decisões iniciais de
projeto e permite que propostas mais eficientes sejam feitas na concepção
da ideia.

Sob a ótica da arquitetura, o curso vai abordar o desenvolvimento de
estudos de viabilidade arquitetônica considerando indicadores econômicos
e de mercado.

Uma visão que vai da macroeconomia aos dados que envolvem o terreno,
considerando sempre a configuração de uma dinâmica urbana com
vitalidade e diversidade.

Objetivos

O curso busca alinhar conhecimentos teóricos e práticos entre arquitetos,
engenheiros, incorporadores e demais profissionais que trabalham no
mercado imobiliário.



Programa

O foco do primeiro dia é a compreensão dos conceitos de mercado e
normativas urbanas (plano diretor e código de edificações, a exemplo) que
regem a concepção e o desenvolvimento de edificações.

No segundo dia, abordaremos análises morfológicas, eficiência e a
comunicação dos estudos.

Programa Descrição Data/Horário Categoria

O protagonismo
da arquitetura

Luciana
Fonseca

As transformações ocorridas ao
longo do tempo no ofício e no
ensino da arquitetura e do
urbanismo. Arquitetura e contexto.
Fundamentos transformadores.

10/02
09:00 - 09:30

Palestra

Contexto de
cidades e
mercado

Rodrigo Rocha

Abordagem do contexto
macroeconômico. Economia,
urbanismo e mercado imobiliário.

10/02
09:30 - 12:30

Disciplina

Indicadores de
Mercado

Juliano Boeira

Indicadores de viabilidade,
planilhas financeiras,
incorporações, taxa de juros,
lucratividade, ROI e VGV.

10/02
14:00 - 15:00

Disciplina

Produto e
terreno

Cristiano
Carneiro

Rodrigo Rocha

Qual o impacto da regulamentação
na configuração urbana? E de uma
edificação? Compreensão de
planos diretores para o
desenvolvimento de estudos de
viabilidade.  Abordagem dos temas
necessários para  análise de
oportunidades, envolvendo
legislação, normativas e
condicionantes legais.
Preenchimento de planilha de
estudo de viabilidade.

10/02
15:00 - 17:30

Disciplina



Programa Descrição Data/Horário Categoria

Concepção e
Representação
de Morfologia

Cristiano
Carneiro

Carolina Corrêa

Noções sobre amostragem:
Distribuição amostral da média,
proporção e total. Estimação:
estimadores e suas propriedades,
estimação por ponto e por
intervalo - para média, total e
proporção populacionais.Análise
de Correlação; Regressão Linear
Simples; Regressão Linear
Múltipla; Variáveis Dummy. Uso de
recursos computacionais.

11/02
09:00 - 12:30

Disciplina

Cases e
mentoria

Cristiano
Carneiro

Carolina Corrêa

Apresentação de modelos
baseados em lógica matemáticas e
simbólicas para descrever as
relações entre parâmetros e
variáveis dos sistemas,
representando qualidades,
quantidades, componentes,
problemas, leis, princípios e
teorias do meio urbano.

11/02
14:00 - 16:00

Disciplina

Painel de
Incorporação

Fernando
Moliterno

Discussão sobre a relação de
empresas de incorporação com
escritórios de arquitetura, quais
dados são utilizados na validação
do produto imobiliário e qual o
impacto de uma boa arquitetura
na valorização do produto
imobiliário.

14/02
19h30-20h30

Painel



Corpo Docente

Carolina Corrêa
Sócia e Business Manager da Ospa, marketplace de desenvolvimento
imobiliário que engloba URBE.ME, PLACE e DESIGN.
Arquiteta e Urbanista formada pela UFRGS com mobilidade acadêmica na
École nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette.

Cristiano Carneiro
Sócio do grupo OSPA, que engloba DESIGN, URBE.ME, PLACE, INSTITUTO CIDADES
RESPONSIVAS. Atua como diretor criativo e especialista nos projetos desenvolvidos
pela OSPA. Arquiteto e Urbanista formado pela UFRGS.

Juliano Boeira
Tech Lead / Líder de Tecnologia da URBE.ME. Graduando de Economia na UFRGS

Luciana Fonseca
Sócia Fundadora e Diretora do Instituto Cidades Responsivas. Fundadora e Diretora
da Escola Livre de Arquitetura: ELA. Arquiteta Urbanista, Doutora e Mestre em
Planejamento Urbano e Regional pelo PROPUR/UFRGS. Pesquisadora no
Laboratório Cidade-em-projeto - CPLab / UFRGS.

Rodrigo Rocha
Sócio da OSPA e co-fundador do Place. Atua há mais de cinco anos na área de
novos negócios dentro da empresa. Arquiteto e Urbanista pela UniRitter e
Universidad Europea de Madrid. Atualmente é diretor de operações da urbe.me,
plataforma de crowdfunding de investimento imobiliário.



O Instituto Cidades Responsivas

Somos uma instituição com foco na educação continuada e complementar à
formação acadêmica, surgimos da união do Grupo OSPA com a Escola Livre de
Arquitetura.

Compreendemos a arquitetura como protagonista no pensamento e na ação
estratégica para o desenvolvimento das cidades. Assim, propomos a conexão entre
disciplinas, pesquisadores e profissionais inovadores para instrumentalizar os
agentes que trabalham na constituição da cidade contemporânea.

Nosso projeto pedagógico é dividido em 3 partes:

1 - Processo de Projeto de Arquitetura
Cursos de preparo para profissionais do setor de projetos de arquitetura e
engenharia

2 - Citytechs
Trilha de aprendizado criada para situar empreendedores e profissionais frente ao
desenvolvimento de empresas que resolvam problemas urbanos.

3 - Urbanismo Estratégico
Linha de cursos focados no desenvolvimento de estratégias de desenvolvimento
urbano.

Além disso, por meio da nossa incubadora atuamos para auxiliar que os trabalhos
desenvolvidos dentro da nossa trilha pedagógica sejam viabilizados como negócios.



Investimento
O curso completo com carga horária de 14 horas custa R$900,00.

*possibilidade de parcelamento em até 12x.

Inscreva-se!

Tem alguma dúvida? Clique aqui e fale com os nossos atendentes!

https://www.sympla.com.br/evento-online/beat-introducao-a-viabilidade-de-empreendimentos-imobiliarios/1815954
https://api.whatsapp.com/send/?phone=5551980493081&text&app_absent=0
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