
Sindicato dos Corretores de Imóveis 
no Estado de São Paulo

• O SCIESP atuando a 75 anos no mercado imobiliário, com o objetivo

permanente da boa qualificação profissional dos corretores de imóveis é

mantenedor das:

• Escola Técnica de Ensino à Distância - EBRAE – que habilita os

Corretores de Imóveis, com o curso Técnico em Transações Imobiliárias -

TTI, com 19 anos de atuação na educação profissional de excelência.

• UNISciesp – Universidade Corporativa dos Corretores de Imóveis, que

desenvolve o conceito de educação continuada, qualificando e atualizando

o segmento imobiliário.



Programa De Educação Profissional

• Em 2015 o SCIESP lançou a sua plataforma de
estudos on line para os alunos da escola EBRAE.

• A UNISciesp responsável pela educação permanente,
realiza palestras, workshops, seminários e cursos
voltados aos operadores do mercado imobiliário.



Amplitude
• Com a utilização da plataforma, e-learning, o contato com os alunos passou a ser mais interativo, diminuiu

a evasão no processo educativo em aproximadamente 15%, e, com essa integração passamos a identificar
novas oportunidades nos cursos e treinamentos realizados pela UNISciesp.

• Pesquisas aplicadas em eventos, com o auxílio de ferrramentas disponíveis na plataforma, detectaram
que o curso de “Avaliação de Imóveis” é o mais procurado, com isso a Unisciesp passou a realizar esse
treinamento com maior frequência e opções em horários e locais diversos.

• O processo de estudo para a formação na UNISciesp é presencial, aproveitamos a tecnologia que os alunos
da Ebrae utilizam para o estudo, a plataforma e-learning, para comunicar sobre os cursos que são
oferecidos a título da educação profissional permanente.



Amplitude
Alguns Cursos Ministrados pela UNISciesp : 

Avaliação de Imóveis: 36 horas/aula - Técnicas de Vendas e Negociação: 23 horas/aula - Matemática 
Financeira: 36 horas/aula - Incorporação Imobiliária: 36 horas/aula- Marketing Imobiliário: 

18 horas/aula - Gestão de Empresas Imobiliárias: 23 horas/aula - Administração 
Imobiliária: 18 horas/aula - Loteamentos: 18 horas/aula - - Encontro 
Executivo: 4 horas/aula - Embaixadores da Cidade – 36 horas/aula - Fotografia – 18 

horas/aula - Ferramentas Digitais para Alavancar seus negócios – 18 horas/aula - PNL para Corretor 

de Imóveis – 23 horas/aula - Novas perspectivas na solução de conflitos 

imobiliários – 44 horas/aula - faceboock para corretores de imóveis – 6 horas/aula

(adotamos como padrão hora/aula de 40 minutos).



Amplitude
• Metodologia de fixação do conhecimento: 

– Aulas teóricas e focadas no mercado imobiliário, aplicação de exercícios,
simulados, entrega de TCC, trabalhos, provas, acompanhados por material
didático (apostilas, manuais, bibliografia específica).

– Utilização de CHAT – Especialista voltado para a orientação de alunos que
apresentam alguma dificuldade do processo de aprendizagem.

– Aplicação da ferramenta de gerenciamento de Enquetes – que busca informar
ou provocar o alunado para demandas reprimidas (ocultas) e indispensáveis
para um desempenho profissional de excelência.

• A UNISciesp possui professores e instrutores que são ícones de suceso no mercado
imobiliário, com isso nossos alunos passam a adquirir informações que não são
encontradas em livros ou nas academias tradicionais.



Indicadores de Resultados
• EBRAE

Matriculas

PLATAFORMA 

CADASTRO
alunos cursos

2014            

2º semestre

2015                  

1º semestre

2015            

2º semestre

2016            

1º semestre

2016            

2º semestre

2017            

1º semestre

quantidade 53 1121 1565 1027 2829 2642



Indicadores de Resultados
• UNISCIESP

Destacamos abaixo a evolução da UNISCIESP no curso de Avaliação de Imóveis.

AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS 2015- 1º e 2º semestre 2016 - 1º e 2º semestre 2017 - 1º semestre

QUANT. ALUNOS 360 420 336



Indicadores de Resultados
• UNISCIESP

Destacamos abaixo a evolução dos cursos .

CURSO Direito Imob Aval  Imov Loteamentos

MKT 
imob

Gestão 
Empresas 

Imob Tec Vendas Adm Imob
Incorp 
Imobil

Matemática 
Financeira

2015
1° e 2°

sem 37 360 30 42 46 44 37 34 28

2016
1° e 2°

sem 42 420 28 45 52 57 54 41 27

2017 1° sem. 36 336 46 35 42 37 61 35 33



Melhores Prática

• Além dos treinamentos presenciais, aplicamos testes que permitem conhecer o
perfil dos concluintes.

• Identificamos que o mercado necessita de profissionais com esse diferencial e que
isso aumenta a lucratividade e a produtividade dos participantes do setor.

• Desde que a UNISciesp assumiu o compromisso de treinar e qualificar Corretores
de Imóveis já atendeu mais de 135 mil interessados (diplomou aproximadamente
4 alunos e ainda certificou mais de 40 mil participantes em seus eventos e
treinamentos).

• A soma entre esses três componentes: conteúdo, processo e tecnologia, permitem
o desenvolvimento e formação dos melhores Especialistas do mercado
profissional.



Planejamento Futuro

• O Sciesp tem como missão o aprimoramento constante da categoria com ações
para a implantação de melhorias no desenvolvimento dos cursos;

• Inclusão do curso Avaliação de Imóveis da UNISciesp na plataforma EAD;

• Treinamentos dinâmicos para o dia a dia (vídeo com dicas rápidas sobre o mercado
imobiliário).

• Banco de Integração Profissional ( atender empresas e profissionais liberais)
através de disponibilizar na plataforma o Programa Banco de Talentos.
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