
NEGÓCIOS
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM 

NEGÓCIOS
IMOBILIÁRIOSIMOBILIÁRIOS



O mercado imobiliário é um dos poucos que não enfrenta graves crises. 
Pelo contrário, vem em exponencial crescimento desde os anos 70 e se 
solidificou ainda mais durante e após a pandemia.
Esse cenário criou a necessidade de profissionais especializados na área, 
tanto os que desejam ingressar neste mercado quanto os que já estão 
nele, mas precisam se aperfeiçoar.
O Estado de Santa Catarina, em especial, tem um mercado super 
aquecido e valorizado, tanto para imóveis de moradia fixa quanto os de 
temporada. Panorama perfeito para esse profissional, que pode atuar em 
corretagem de imóveis, consultoria imobiliária, administração de 
condomínios e construção civil.



O QUE FAZ O PROFISSIONAL DE 
NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS?

Oferece ótimos ganhos com 

a comissão sobre as 

negociações realizadas. 

O corretor de imóveis é o 

responsável pela 

intermediação comercial 

entre donos de imóveis e 

clientes. Ele reúne e avalia a 

documentação necessária 

para a compra, venda e 

aluguel.

CORRETAGEM DE IMÓVEIS

O consultor ajudará o 

cliente na tomada de 

decisão, expressando sua 

opinião com relação ao 

imóvel, localização, estado 

de conservação, valorização 

no mercado, momento certo 

para comprar, entre outras 

questões. Pode assessorar 

pessoas físicas ou empresas, 

auxiliando gestores sobre 

pontos comerciais.

CONSULTORIA IMOBILIÁRIA

Quando existe mais de um 

proprietário em uma casa, 

prédio ou condomínio, a 

figura de um administrador é 

necessária para cuidar da 

gestão como um todo. Com a 

complexidade de questões 

legais e contábeis, é cada vez 

mais crescente a busca por 

profissionais especializados 

para suporte nas questões 

administrativas.

ADMINISTRAÇÃO DE

CONDOMÍNIOS O especialista nesta área 

realiza estudos de mercado 

antes do início da 

construção de prédios 

comerciais e residenciais. A 

análise deste profissional 

auxilia no processo decisório 

por parte das empresas de 

construção civil sobre itens 

como metragem de salas 

comerciais e apartamentos, 

tipo de acabamento a ser 

utilizado, etc.

CONSTRUÇÃO CIVIL



...quais são as habilidades que um 

profissional formado no CST

em Negócios Imobiliários terá?

Mas afinal...

Avaliação
de Imóveis

Corretagem
de Imóveis

Novas
tecnologias
do setor

Desenvolvimento
de networkingQuestões burocrática

e contratuais das
transações de 
compra e venda;

Conhecimento de áreas
correlatas como arquitetura
e decoração de interiores.

Visão de negócio
e do mercado,



MERCADO DE TRABALHO
Amplo e em expansão, principalmente em Santa Catarina, onde há alta 
demanda por imóveis de temporada ou não.

O profissional dessa área já pode trabalhar desde antes de começar o 
curso, tendo este como diferencial em seu currículo e portfólio.



Negócios Imobiliários

NA CESUSC
Duração: 2 anos
Modalidade: presencial

O Curso Superior de Tecnologia em Negócios Imobiliários 
foi criado para atender a demanda de formação de 
profissionais que querem se especializar na área; aqueles 
atuantes no mercado que desejam sua habilitação junto 
ao Conselho Regional e/ou atualização profissional; 
interessados que procuram as entidades imobiliárias 
visando ingressar na área; profissionais atuantes e 
credenciados, mas sem a devida formação de nível 
superior; egressos do ensino médio que almejam a 
continuidade dos estudos em nível superior.



MATRIZ CURRICULAR

FUNDAMENTOS DE ECONOMIA E MERCADO

LEGISLAÇÃO CONDOMINIAL

LEGISLAÇÃO AMBIENTAL

MARKETING IMOBILIÁRIO DIGITAL

CONTRATO IMOBILIÁRIO E LEGISLAÇÃO PERTINENTE

FUNDAMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA

PLANEJAMENTO URBANO E PARCELAMENTO DO SOLO

LOCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS

GESTÃO ESTRATÉGICA PARA EMPRESAS DO MERCADO IMOBILIÁRIO

RELAÇÕES HUMANAS NO TRABALHO E NEGÓCIOS

ÉTICA E RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS

OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS

GESTÃO DE VENDAS E MARKETING

FUNDAMENTOS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

MATEMÁTICA FINANCEIRA

EMPREENDEDORISMO E NOVOS NEGÓCIOS

FUNDAMENTOS DE PROJETOS DE EDIFICAÇÕES E DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CONTABILIDADE BÁSICA

TRIBUTOS INERENTES AOS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS

CONSULTORIA EM MERCADO IMOBILIÁRIO

GESTÃO DE PESSOAS E EQUIPES

DIREITO NOTARIAL E REGISTRAL

MERCADO DE CAPITAIS E O MERCADO IMOBILIÁRIO

OPTATIVA

1º FASE 2º FASE

4º FASE3º FASE



DIFERENCIAIS DO CURSO

No Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Santa Catarina 
(CRECI/SC) ao final do curso.

O curso foi criado para atender uma demanda crescente por 
profissionais especializados na área.

Você já ingressa em uma Instituição com garantia de excelência em 
todos os cursos que oferece.

CERTIFICAÇÃO

SINTONIA COM
O MERCADO

ENTRE AS
MELHORES

DO PAÍS



reconhecida

próxima


