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1. INFORMAÇÕES GERAIS DO CURSO 

Denominação do Curso: Ciências Contábeis 

Modalidade: Presencial 

Regime de matrícula:  Semestral 

Tempo de integralização Mínimo: 8 Semestres; Máximo: 16 Semestres 

Carga Horária Total 
DISC. ES AC PP TCC TOTAL 

2880 0 120 0 0 3000 

Situação Legal do Curso Autorização: Reconhecimento/Renovação 

Documento Resolução Portaria Ministerial 

N. Documento 04 271 

Data Documento 21/01/1996 03/04/2017. 

Data da Publicação 21/01/1996 04/04/2017 

N. Parecer/Despacho   

1.1 Contextualização da Região, da Universidade e do Curso 

1.1.1 Contexto do Curso 

A abertura do curso de Ciências Contábeis da Universidade Católica de Brasília foi 

autorizada pelo Conselho Universitário por meio da Resolução CONSUN nº 04/96, de 

21/06/1996. 

Por ocasião do reconhecimento da Universidade Católica de Brasília, elaborou-se o 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), que, incorporado aos documentos necessários ao 

processo de reconhecimento, obteve a aprovação do Ministério da Educação e do Desporto, 

tendo sido, então, implementado. 

Conforme o cronograma de expansão do ensino de graduação da Universidade, o Curso 

de Ciências Contábeis Presencial iniciou-se no primeiro semestre de 1997, em consonância com 

a proposição do PDI aprovado. 

Em 10 de setembro de 1996, por meio do Parecer nº 13/96, a Pró-Reitoria de Ensino e 

Graduação, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo Regimento da 

Universidade Católica de Brasília, artigo 15, inciso V, e nos termos do artigo 11 do Estatuto da 

Universidade, apresentou ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE) a proposta 

curricular do curso de Ciências Contábeis. 

Em 2013, por meio da Portaria 706 de 18 de dezembro de 2013, o curso obteve a 

renovação do reconhecimento de curso superior, mantendo, portanto, todas as recomendações 

e qualidades educacionais exigidas pelas normas educacionais. 
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No início de 2016, o curso começou um processo de renovação educacional em sua 

grade curricular e em seu projeto pedagógico. O objetivo da restruturação é fornecer à 

sociedade um currículo mais adaptado ao mercado que vive uma nova fase extremamente 

influenciada pela integração global pelas redes sociais e demais mecanismos de sociabilidade 

negocial propiciado pela nova internet.  

Nesse sentido, este projeto pedagógico é uma inovação e está voltado ao 

aperfeiçoamento profissional e a moldagem do discente para as notas práticas negociais.   

Assim, a intenção da Universidade Católica de Brasília sempre foi a de formar 

profissionais de Ciências Contábeis competentes, habilitados ao eficiente desempenho de suas 

funções, com sentido de responsabilidade e solidariedade, com uma visão geral da área de 

conhecimento abrangida pela profissão de contador. 

Trata-se, portanto, de um projeto construído coletivamente, centrado no aluno como 

sujeito da aprendizagem e apoiado no professor como facilitador e mediador do processo de 

ensino-aprendizagem, buscando a formação integral e adequada do aluno por intermédio da 

articulação entre o ensino, a pesquisa e a extensão. 

Sua materialização depende, fundamentalmente, do compromisso de todos os 

segmentos envolvidos no processo educativo desta Universidade, quais sejam: Reitoria, Pró-

Reitorias, Direção, Assessoria Pedagógica, Corpo Docente, Corpo Técnico-Administrativo e 

Corpo Discente do curso de Ciências Contábeis. 

Por fim, o Projeto Pedagógico do Curso de Ciências Contábeis é um documento dinâmico 

que permite atualizações, cuja periodicidade de revisão variará conforme a ocorrência de 

avanços na legislação aplicada e nas necessidades manifestadas pela sociedade. Evidentemente, 

eventuais falhas e lacunas desta versão poderão ser percebidas ao longo do tempo e, por esta 

razão, são aqueles diretamente envolvidos com o processo de ensino-aprendizagem das 

Ciências Contábeis, nesta Universidade, seu público-alvo, os verdadeiros mensageiros para seu 

constante aperfeiçoamento. 

1.1.2 Objetivos do Curso 

O Curso de Ciências Contábeis da Universidade Católica de Brasília, Bacharelado, teve sua 

estrutura e seu currículo pleno elaborado de acordo com as orientações e definições emanadas 

pelo Ministério da Educação, nomeadamente as diretrizes e os princípios fixados pelos 

Pareceres CNE/CES 776, de 03/12/97, CNE/CES 583, de 04/4/2001, CNE/CES 67, de 11/03/2003, 

Parecer CNE/CES 289, de 6/11/2003, alterado pelo Parecer CNE/CES 269, de 16/09/2004, bem 
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como o Parecer CNE/CES 184, de 07/072006, todos homologados pelo Ministro da Educação, e 

a Resolução nº 10, de 16 de dezembro de 2004, que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o Curso de Graduação em Ciências Contábeis, bacharelado. 

Nesse escopo normativo, o objetivo geral do Curso de Graduação em Ciências Contábeis 

da Universidade Católica de Brasília é oferecer ao estudante uma sólida formação básica, 

visando à preparação do futuro graduado para enfrentar os desafios das rápidas transformações 

da sociedade, do mercado de trabalho, e das condições do exercício profissional da 

Contabilidade, possibilitando o desenvolvimento de sua criatividade, análise crítica, bem como 

o domínio das formas de produção e disseminação do conhecimento, pautado pelas dimensões 

éticas e humanísticas de forma a permitir o desenvolvimento de atitudes e valores orientados 

para a cidadania.  

Além disso, o Curso tem por objetivo específico a formação de bacharéis em Ciências 

Contábeis, com as competências e as habilidades indispensáveis ao exercício profissional pleno, 

assegurado pela legislação e exigidos pelo mercado de trabalho, em todos os setores do campo 

de atuação do contador, com elevado senso ético e cioso de suas responsabilidades sociais, 

preservando a formação humanista e cristã. 

1.1.3 Competências e Habilidades 

A preocupação da educação deve se voltar para o desenvolvimento de cidadãos críticos, 

conscientes e que saibam lidar com a enorme gama de conhecimento disponível, interagindo 

com ele por meio das possibilidades advindas do constante avanço tecnológico, sem se 

descuidar de valores imprescindíveis, como criatividade, coerência, comprometimento, 

empatia e transparência, os quais devem fazer parte do comportamento de todos aqueles que 

compõem a comunidade acadêmica da Universidade Católica de Brasília. 

Dessa forma, todo o processo de aprendizagem se dá por meio do relacionamento dos 

diversos atores sociais que se manifesta nas bases de uma educação voltada para: o 

desenvolvimento de capacidades cognitivas e socioemocionais de comunicação, interação, 

colaboratividade e boa relação interpessoal; a solução de problemas; a aprendizagem; o 

autodesenvolvimento e a autonomia; a agilidade mental e a reflexão, os quais perpassam as 

competências e habilidades a serem desenvolvidas no curso. 

As diretrizes curriculares nacionais e uma série de outros documentos oficiais 

referentes à educação superior no Brasil têm colocado - em consonância com uma tendência 

mundial - a necessidade de centrar o ensino e a aprendizagem no desenvolvimento de 
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competências e habilidades para o estudante, em lugar de centrá-los no conteúdo conceitual, 

apenas. O termo competência está na ordem do dia do debate educacional no Brasil. 

As estruturas essenciais do processo educacional e a organização do ensino 

vinculam-se em torno da importância da concepção do estudante para resolver situações-

problema do cotidiano, que envolvem distintos graus de complexidade. São nessas situações 

que o aluno passará a exercitar habilidades e competências. 

Em linhas gerais, podemos dizer que competência é a qualidade desenvolvida pelo 

estudante quando este comprova ter aprendido o que deve ser feito com os conteúdos que lhe 

foram ensinados. É a capacidade de a pessoa mobilizar recursos cognitivos, e emocionais, 

visando à abordagem das situações complexas que se apresentarem, buscando resolvê-las1. 

Fundamentalmente, na abordagem de uma situação complexa, o indivíduo 

precisará mobilizar os seguintes recursos: 

a) Conteúdo: é necessário conhecer o conteúdo, pois as competências e habilidades 

são desenvolvidas por meio dos conteúdos. 

b) Habilidades: é o “saber fazer” que se materializa com uma ação física ou mental, 

indicadora de uma capacidade adquirida (aplicar, identificar, correlacionar, analisar, avaliar, 

manipular com destreza e etc.). 

c) Linguagem: em cada campo do saber a comunicação ocorre por meio de 

linguagens específicas. Assim, o indivíduo deve dominar a linguagem de seu campo de atuação. 

d) Valores culturais: ao se abordar uma situação complexa, é necessário identificar 

o contexto para mobilizar os valores culturais específicos. 

e) Emoções: é necessário administrar as emoções. 

Habilidade, por seu turno, é um conceito menos abrangente do que conceito de 

competência. Assim, a competência estaria constituída por várias habilidades. As habilidades se 

ligam a atributos relacionados não apenas ao saber-conhecer, mas ao saber fazer, saber 

conviver e ao saber ser. 

Em resumo, a competência só pode ser constituída na prática. Aprende-se fazendo. 

A Universidade Católica de Brasília considera esse princípio crucial em sua prática educativa. 

Desenvolvemos competências em nossos alunos, pois estes aprendem para que serve o 

                                                           
1 MORETTO, Vasco Pedro. Prova: um momento privilegiado de estudo não um acerto de contas. 

3a ed. Rio de Janeiro: DP&A Editora, 2003, p.19. 
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conhecimento, quando e como aplicá-lo. A metodologia de ensino adotada possibilita que o 

estudante consiga mobilizar o conhecimento para aplicá-los em situações do dia a dia. 

O curso direciona o foco de seu processo de ensino e aprendizagem para o 

desenvolvimento de competências e habilidades, as quais se constituem objetivos de ensino. 

O curso representa uma contribuição para o desenvolvimento empresarial em geral 

e atende as necessidades locais como alternativa de qualificação de recursos humanos aptos ao 

enfrentamento das exigências do mercado de trabalho por intermédio de um conhecimento 

técnico de qualidade. 

Dentro desse contexto, as competências, habilidades e atitudes que deverão 

caracterizar os egressos do curso de Ciências Contábeis da Universidade Católica de Brasília são 

as relacionadas a seguir: 

1. Dominar e utilizar adequadamente a terminologia e a linguagem das Ciências 
Contábeis, considerando os múltiplos significados das informações. 

2. Demonstrar visão sistêmica, possuindo uma visão global do conhecimento, 
numa abordagem interdisciplinar da atividade contábil. 

3. Elaborar pareceres e relatórios, à luz da ciência e da boa técnica contábil, que 
contribuam para o desempenho eficiente e eficaz de seus usuários, quaisquer 
que sejam os modelos organizacionais. 

4. Aplicar adequadamente a legislação inerente às funções contábeis. 

5. Desenvolver, com motivação e através de permanente articulação, a liderança 
entre equipes multidisciplinares para a captação de insumos necessários aos 
controles técnicos, à geração e disseminação de informações contábeis, com 
reconhecido e adequado nível de precisão. 

6. Exercer suas responsabilidades com o expressivo domínio das funções 
contábeis, incluindo noções de atividades atuariais e de quantificações de 
informações financeiras, patrimoniais e governamentais, que viabilizem aos 
agentes econômicos e aos administradores de qualquer segmento produtivo 
ou institucional o pleno cumprimento de seus encargos quanto ao 
gerenciamento, aos controles e à prestação de contas de sua gestão perante a 
sociedade, gerando também informações para a tomada de decisão, 
organização de atitudes e construção de valores orientados para a cidadania. 

7. Planejar, desenvolver, analisar, implementar, operar e gerenciar sistemas de 
informações contábeis, sejam de informações societárias ou gerenciais, 
revelando capacidade crítico analítica para avaliar as implicações 
organizacionais com a tecnologia da informação. 

8. Exercer com ética e proficiência as atribuições e prerrogativas que lhe são 
prescritas através da legislação específica, revelando domínios adequados aos 
diferentes modelos organizacionais. 

9. Planejar o sistema de registro e de operações de todos os elementos 
necessários à elaboração orçamentária e ao controle patrimonial e financeiro 
da empresa. 
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10. Realizar auditorias internas ou externas, perícias e verificações judiciais ou 
extrajudiciais, podendo atuar como assistente técnico. 

11. Realizar consultorias nas diversas subáreas que compõem as Ciências 
Contábeis. 

12. Realizar planejamento tributário. 

13. Estudar, analisar e interpretar as demonstrações contábeis de qualquer 
entidade, de maneira a poder elaborar pareceres e informações sobre a 
situação econômica, financeira e patrimonial, visando atender os diversos 
usuários interessados. 

14. Aplicar os métodos quantitativos ou estatísticos na contabilidade. 

15. Assumir atitude científica, tornando-se pesquisador, de maneira a 
compreender conteúdos e construir conhecimento de maneira autônoma. 

16. Atuar na área administrativa, social, operacional, financeira, econômica, 
jurídica, tributária e política. 

17. Ser capaz de ler e compreender textos, relatórios e documentos contábeis. 

18. Ser capaz de interpretar e de aplicar o conhecimento contábil integrado a uma 
visão holística e interdisciplinar, buscando cooperar no atendimento às 
aspirações sociais. 

19. Ser capaz de raciocinar de forma lógica e crítico-analítica na solução de 
conflitos de interesses, e oferecer soluções aos problemas demandados pelas 
esferas públicas e/ou privadas. 

20. Ser capaz de elaborar relatórios que contenham informações úteis a quaisquer 
usuários, sejam internos ou externos à entidade, de forma a contribuir para 
que possam tomar decisões racionais. 

21. Ser capaz de julgar e de tomar decisões, tendo sempre por princípio basilar a 
moral e a ética. 

22. Planejar todo o trabalho de forma participativa. 

23. Manter uma atitude de constante busca, investigação e reflexão contínua, 
aperfeiçoando-se continuamente por meio da aquisição de novos 
conhecimentos. 

24. Interagir de forma crítica com a realidade das entidades, demonstrando 
consciência de sua função social como um dos elementos desencadeadores de 
transformação. 

25. Refletir sobre suas ações, estabelecendo vínculos entre a prática e a teoria, 
num processo de consciência que se efetiva na medida em que seu trabalho 
vai se desenvolvendo. 

26. Respeitar os diferentes saberes que são articulados no dia a dia das pessoas. 

27. Contribuir para a formação do pensamento crítico e da responsabilidade 
pessoal e social. 

28. Orientar grupos de trabalho para a realização de tarefas inerentes às 
atividades contábeis. 

29. Ser capaz de participar ativamente do processo de planejamento estratégico 
da empresa. 
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30. Ser capaz de dominar a tecnologia da informação aplicada à Contabilidade. 

31. Melhorar constantemente seus conhecimentos, se mantendo atualizado em 
relação ao desenvolvimento de sua área atuação, bem como em relação ao 
desenvolvimento das áreas correlatas. 

32. Ser capaz de avaliar a empresa, monitorando o desempenho, avaliando os 
processos internos e trabalhando com os diversos níveis hierárquicos da 
administração, de forma a contribuir para que a empresa continue 
competitiva. 

33. Conferir minuciosamente registros contábeis, a fim de constatar a 
fidedignidade das demonstrações e, consequentemente, da situação 
econômico-financeira da empresa. 

34. Apresentar os resultados da situação patrimonial, econômica e financeira das 
entidades. 

35. Acompanhar as alterações de toda a legislação afeta a área de Contabilidade, 
tais como, normas brasileiras de Contabilidade, pronunciamentos técnicos de 
entidades de classe e similares. 

1.1.4 Perfil do Egresso do Curso 

 A Universidade Católica de Brasília objetiva formar um profissional capaz de 
organizar e dirigir o conjunto de atividades relativo à Contabilidade de quaisquer tipos de 
entidades, ou seja, privadas, governamentais ou não governamentais. Para tanto, o perfil 
profissional almejado contempla conhecimentos, interdisciplinares, multidisciplinares, 
transdisciplinares, e vivência das rotinas do mercado local, regional, nacional e internacional. 

O egresso deve ser capaz de planejar, coordenar, executar, controlar e avaliar as 
funções contábeis, orientando suas ações segundo as exigências legais e éticas. Deve estar 
familiarizado com as modernas práticas contábeis relacionadas com o mercado de trabalho, 
atuando na função de gerenciador de sistemas de suporte ao processo de tomada de decisão 
dos usuários, sejam internos ou externos à organização. Para tanto, será necessário possuir o 
domínio da tecnologia de informação aplicada à área contábil. 

Deverá ser capaz de fornecer informações de natureza econômica, financeira, 
patrimonial, física e de produtividade, e participar do processo de gestão das entidades, públicas 
ou privadas, avaliando e comparando os resultados reais com os planejados, de forma a 
possibilitar a correção de erros, distorções ou desvios, por meio do estudo, registro, análise e 
controle do patrimônio e suas variações, e do acompanhamento das execuções operacionais. 

Para atender a esses requisitos básicos, o Curso de Ciências Contábeis apresenta 
uma estrutura curricular que objetiva garantir um atualizado e eficiente embasamento teórico, 
científico e prático, aliado à utilização de tecnologias avançadas e ao desenvolvimento de 
metodologias inovadoras para dotar o profissional de uma visão sistêmica empresarial e de 
conhecimento sobre os principais enfoques necessários para uma atuação eficiente e eficaz das 
organizações. 

O egresso poderá atuar como profissional liberal nas áreas de consultoria gerencial 
e tributária, execução contábil, auditoria e planejamento financeiro, perícia contábil, para 
organizações privadas ou públicas. Poderá exercer cargos afetos a área de contabilidade em 
organizações públicas, tais como, contador público, fiscal de rendas estadual ou federal, auditor 
fiscal federal. Também, poderá lecionar em instituições que requeiram o domínio e experiência 
na área. 
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Verifica-se, pois, que a Contabilidade é uma das áreas que mais proporcionam 
oportunidades de atuação profissional para o egresso. O estudante de Contabilidade, ao se 
formar, terá inúmeras alternativas, entre as quais podemos citar, resumidamente, as seguintes2: 

a) Na empresa: 

 Planejador Tributário: orientador dos processos tributários/ICMS/IR e outros, 
bem como o especialista nas fusões, incorporações e cisões. 

 Analista: de crédito, desempenho, mercado de capitais, investimentos, custos. 

 Contador Geral: poderá especializar-se em Contabilidade Rural, de Hospitais, 
Fiscal, Imobiliária, Hoteleira, Industrial, Securitária, de Condomínio, Comercial, 
de Empresas Transportadoras, Bancária, Pública, de Entidades sem Fins 
Lucrativos, de Empresas de Turismo, de Empresas Mineradoras, de 
Cooperativas. 

 Cargos Administrativos: área financeira, comércio exterior, CIO (Chief 
Information Officer), executivo, logística. 

 Auditoria de Sistema, Auditoria de Gestão, Controle Interno. 

 Contador de Custo: custos de empresas prestadoras de serviços, custos 
industriais, análise de custos, orçamentos, custos do serviço público. 

 Contador Gerencial: Controladoria, Contabilidade Internacional, Contabilidade 
Ambiental, Contabilidade Estratégica, Controladoria Estratégica, Balanço Social, 
Accountability. 

 Atuário: Contador que se especializa em Previdência Privada, Pública e de 
Seguros. 

b) Independente (autônomo): 

- Auditor Independente: Especialização em Sistemas, Tributos e Custos. 

- Consultor: Expert em avaliação de empresas, tributos, comércio exterior, 
informática, sistemas de custos, controladoria, qualidade total, planejamento 
estratégico, orçamento. 

- Escritório de contabilidade, serviços fiscais, departamento pessoal, centro de 
treinamento. 

- Perito Contábil: perícia contábil, judicial, fiscal e extrajudicial. 

- Investigador de Fraude: detectar fraudes em empresas privadas. 

c) No ensino: 

- Professor: cursos técnicos, cursos especiais (in company, concursos públicos, 
carreira acadêmica (mestre e doutor). 

- Pesquisador: pesquisa autônoma (recursos FAPESP, CNPq, empresas), 
Fundações de Pesquisa (FIPECAFI, FIA, FIPE), pesquisa para sindicatos, 
instituições de ensino, órgãos de classe. 

- Escritor: há revistas, boletins que remuneram os escassos escritores contábeis, 
livros didáticos e técnicos, articulista contábil, financeiro, tributário para jornais, 
revisão de livros; 

                                                           
2 Adaptado de MARION, José Carlos. Contabilidade Empresarial. 10ª ed. São Paulo: Altas, 2003. 
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- Parecerista: docente e pesquisador com currículo notável. Parecer sobre laudo 
pericial, causa judicial envolvendo empresas, avaliação de empresas, questões 
contábeis de diversas ordens. 

- Conferencista: palestra em instituições de ensino superior ou não, empresas, 
convenções, seminários e congressos. 

d) Órgão Público: 

- Contador Público: gerenciar as finanças dos órgãos públicos. 

- Agente Fiscal de Rendas: Agente Fiscal de Municípios, Estado e União. 

- Diversos Concursos de Contabilidade: Controlador de Arrecadação, Contador do 
Ministério Público da União, Fiscal do Ministério do Trabalho, INSS, Banco 
Central, Analista de Finanças e Controle (carreira de orçamento), Perito da 
Polícia Federal. 

- Tribunais de Contas (Federal e Estaduais): Controladoria, Fiscalização, 
Parecerista, Analista Contábil, Auditoria Pública, Contabilidade Orçamentária; 

- Oficial Contador: Policial Militar, Oficial das Forças Armadas (Contador e Auditor 
com patente de Oficial). 

Deve possuir qualidades necessárias para saber lidar com pessoas, ter poder de 

síntese, habilidade gerencial, senso de observação, visão filosófica e estratégica da organização, 

superando os desafios e adquirindo competências para o exercício profissional, aplicando os 

conhecimentos específicos. 

O egresso deverá ser prático, conciso, dinâmico, inovador, criativo, informante, 

crítico, aberto para a aprendizagem contínua, inter e multidisciplinar, agindo em consonância 

com os processos de transformações pelos quais passam as organizações sociais modernas. 

Finalmente, atualizar-se continuamente de forma a acompanhar a velocidade das inovações 

tecnológicas, de forma a poder prever, planejar, executar, controlar e oferecer a resposta 

adequada a cada nova situação. 

O Curso de Ciências Contábeis da Universidade Católica de Brasília, por ter o seu 

eixo epistemológico definido como generalista, evidentemente, não prepara o estudante para 

atuar em cada uma das possibilidades elencadas em linhas volvidas. Aliás, nenhum curso de 

Bacharelado em Ciências Contábeis do país tem condições para isso. Porém, o curso é conduzido 

de maneira conscientizar o aluno sobre a necessidade de aprender autonomamente, para que 

possa adaptar-se às necessidades que se apresentarem em sua vida. A percepção do 

conhecimento que perpassa o eixo epistemológico do curso é a de que a autonomia do 

estudante advém de sua habilidade de pesquisa. A preparação do estudante para a pesquisa é 

um forte componente metodológico presente no curso, desde o primeiro semestre. 
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1.1.5 Diferenciais competitivos do Curso 

O Curso tem uma filosofia, traduzida em sua proposta curricular, voltada para permitir 

que o estudante alcance uma capacidade de desenvolvimento intelectual e profissional 

autônomo, permanente, flexível e com qualidade, ensejando condições para que o futuro 

contador seja capacitado a: 

I - Compreender as questões científicas, técnicas, sociais, econômicas e financeiras, 
em âmbito nacional e internacional e nos diferentes modelos de organização. 

II - Apresentar pleno domínio das responsabilidades funcionais envolvendo 
apurações, auditorias, perícias, arbitragens, noções de atividades atuariais e de quantificações 
de informações financeiras, patrimoniais e governamentais, com a plena utilização de inovações 
tecnológicas. 

III - Revelar capacidade crítico-analítica de avaliação, quanto às implicações 
organizacionais com o advento da tecnologia da informação. 

A Proposta Acadêmica do Curso evidencia novo enfoque pedagógico, de forma a ensejar 

aos estudantes a capacidade de investigação, de pesquisa, de interpretação, e a competência 

de “aprender a aprender”, de modo a: 

a) Tornar os estudantes “pensadores críticos” propiciando um papel mais ativo no 
processo de aprendizagem. 

b) Desenvolver nos alunos a capacidade de autoiniciativa e de descobrimento, 
permitindo um processo de aprendizagem contínuo e de crescimento em sua 
vida profissional. 

c) Desenvolver nos alunos habilidades para questionar, analisar, julgar e tomar 
decisões. 

d) Estimular os discentes a ter contato com os diversos problemas enfrentados 
pelas organizações modernas, e prepará-los para o ambiente profissional da 
Contabilidade, encorajando-os para aplicar os conceitos aprendidos nos 
problemas relatados. 

e) Integrar as disciplinas do curso como exigência da educação geral, mas 
reforçando a opção principal do campo de estudo, isto é, a Contabilidade. 

f) Enfatizar a informação contábil e sua divulgação na sociedade. 

g) Fundamentar o curso no aspecto mais conceitual e menos técnico, visando a 
produzir uma profunda compreensão das relações entre a Contabilidade, o 
mundo dos negócios e a sociedade. 

h) Incorporar a pesquisa no processo de estudo da Contabilidade, como forma de 
alargar as fronteiras do conhecimento nessa área do conhecimento. 

i) Enfatizar o trabalho conjunto entre a comunidade acadêmica e a comunidade 
profissional, desenvolvendo um ambiente de aprendizagem mais 
representativo em tecnologia, criando, assim, bons subsídios para aplicação em 
sala de aula. 

j) Equilibrar a formação técnica com a formação humanística. 
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k) Promover o desenvolvimento de uma cosmovisão própria do profissional 
contábil. 

l) Promover uma visão holística das empresas públicas e privadas. 

m) Contribuir para o domínio dos modos de produção do saber. 

n) Permitir o conhecimento sobre a globalização econômico-financeira e o 
mercado competitivo nacional e internacional. 

o) Estimular o aprendizado através da pesquisa, do ensino e do praticar fazendo. 

p) Permitir o entendimento das atividades desenvolvidas em entidades públicas e 
privadas. 

q) Contribuir para o empreendimento de novos negócios. 

r) Contribuir para o entendimento do processo de tomada de decisões nas 
organizações. 

Comparativamente aos demais cursos da região, e até mesmo do país, o curso de 

Ciências Contábeis da Universidade Católica de Brasília se destaca por oferecer à comunidade 

diversas atividades que complementam a formação técnica do estudante, quais sejam: 

a) Seminários em Contabilidade 

O Seminário da Contabilidade da Universidade Católica de Brasília, promovido pelo 

Curso de Ciências Contábeis, é uma atividade que tem por finalidade principal promover a 

integração entre os discentes de todos os semestres do curso, e entre esses e os docentes. O 

Seminário permite também o compartilhamento de ideias e conhecimentos sobre temas 

relevantes da área de Contabilidade e Finanças, entre a comunidade acadêmica da UCB, 

profissionais da área vinculados ao mercado, a outras instituições acadêmicas, pesquisadores, 

empresários, analistas e profissionais de áreas afins. 

O Seminário mobiliza todos os envolvidos em torno de temas e atividades 

científicas da área de Ciências Contábeis e afins, valorizando entre os alunos a criatividade, a 

atitude científica e a inovação, além de destacar a importância das Ciências Contábeis para a 

vida de cada um e para o desenvolvimento de Brasília, da região centro-oeste, e do País. Estimula 

a melhoria do ensino de Ciências Contábeis da UCB e contribui para que os alunos possam 

conhecer e discutir os resultados, a relevância e o impacto das pesquisas científicas na área de 

Contabilidade e suas aplicações. 

O Seminário da Contabilidade visa, portanto, contribuir para o desenvolvimento do 

conhecimento na área, haja vista a qualidade dos trabalhos apresentados, das palestras 

ministradas, dos debates fomentados e, principalmente, do alto nível dos convidados. 

b) Olimpíada de Contabilidade 
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Anualmente, o Curso promove uma avaliação técnica, na qual os professores do 

curso elaboram questões de certas áreas e aplicam aos discentes. O objetivo principal da 

Olimpíada de Contabilidade é criar no estudante uma cultura de avaliação permanente e tem, 

como objetivo específico, preparar o aluno para: 

 O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE). 

 Exame de Suficiência, requisito para obtenção do registro profissional de 

Contador. 

 Outros Exames em geral, como Concursos, Seleções Empresariais e outros. 

A dinâmica da olimpíada da contabilidade será melhor detalhada na seção de 

Autoavaliação institucional e do curso. 

c) Aulas Magnas, Palestras, Seminários, Conferências, Colóquios e Painéis 

São caracterizadas como atividades de ensino e aprendizagem, que envolvem o 

intercâmbio de experiências e conhecimentos entre alunos, professores da UCB, professores 

visitantes, autores de livros, representantes da classe empresarial (empresas de grande, médio 

e pequeno porte) do Distrito Federal, bem como dirigentes de organizações públicas e do 

terceiro setor, visando possibilitar maior articulação entre os conhecimentos adquiridos em sala 

de aula e práticas adotadas no mercado local, regional, nacional e internacional. Tais atividades 

podem incluir, também, como convidados, estudiosos e pesquisadores do campo das Ciências 

Contábeis, pertencentes a outras universidades, conselhos ou associações profissionais, ou 

outras organizações similares, para debater sob diferentes pontos de vista, temas atuais e 

relevantes da área. 

Os painéis, seminários e palestras destinam-se, às vezes, a todos os alunos e 

professores do Curso, e outras vezes ocorrem no âmbito de uma ou de um grupo de disciplinas 

específicas. Esta segunda forma de realização dos eventos favorece a exploração detalhada de 

sistemas, modelos e instrumentos contábeis financeiros e gerenciais implantados nas mais 

diversas organizações ou o diálogo aberto com profissionais e pesquisadores bem-sucedidos, a 

respeito de sua trajetória de vida, de suas experiências e visão de mundo. 

d) Uso da tecnologia da informação 

O curso de Ciências Contábeis da Universidade Católica de Brasília incorpora, em 

sua prática pedagógica, modernas tecnologias no processo de ensino-aprendizagem. Como 

exemplo, cite-se o uso de software de ensino a distância (ambiente virtual de aprendizagem), 
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de tratamento de dados estatísticos e de economia, além de outros softwares acessórios a 

profissão contábil.  

No caso do Ambiente Virtual de Aprendizagem, trata-se de uma ferramenta 

utilizada para o ensino a distância no qual o participante (estudante da disciplina) interage com 

os demais alunos por meio de fóruns de discussão, tem acesso a materiais didáticos, videoaulas, 

links, imagens, além de poder consultar seu desempenho durante o curso e acompanhar sua 

frequência. Seu uso em sala é considerado como um apoio às aulas, pois serve como um 

instrumento para o processo de socialização e criação do conhecimento, extensão da aula 

presencial, estímulo à ajuda mútua e descoberta de conhecimento. 

Esse instrumento tem por objetivo o registro das aulas semanalmente e síntese 

mensal dos principais pontos abordados na disciplina. A avaliação do desempenho é individual 

e o conceito é atribuído mensalmente. O discente é avaliado pela consistência e assiduidade. O 

critério de consistência está relacionado à capacidade do discente em elaborar e publicar textos 

aderentes aos conteúdos ministrados em sala de aula. A assiduidade é avaliada pela quantidade 

de vezes que o discente acessa e oferece comentários com consistência. 

O grupo cooperativo promove uma autoavaliação da atuação de cada componente, 

inclusive, a própria. Essa avaliação fornece feedback sobre o trabalho realizado pelo grupo e 

auxilia na atribuição do conceito, o resultado da avaliação permite a melhoria do processo e 

atuação do educador junto aos discentes. A equipe coordenadora do fórum é responsável pela 

elaboração, publicação e apresentação do relatório do ambiente virtual. A divulgação do 

relatório permite demonstrar a todos os resultados da atividade, bem como estimula a 

participação. 

A etapa de avaliação, objetiva verificar os resultados do processo ensino-aprendizagem 

e a utilização de recursos e qualidade dos processos, a partir das interações dos intervenientes 

desse processo: discentes e docente. 

O processo de avaliação contempla a elaboração de formulários com uma série de itens, 

para que os alunos e professor possam avaliar o aproveitamento da disciplina, sob os aspectos 

do plano de ensino, autoavaliação e avaliação do docente a partir das práticas de aprendizagem 

cooperativa.  

Nas fichas de avaliação sobre o ensino e do desempenho do docente, os alunos 

respondem questões que possibilitam avaliar o professor desde o conhecimento do assunto ao 

entusiasmo de ensiná-lo.  
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Nas fichas de autoavaliação do discente e avaliação do grupo, os alunos respondem 

questões que possibilitam avaliar seu desempenho durante o curso, tanto individual como na 

sua participação em grupo. 

e) Disciplinas Práticas/Núcleos de Pesquisas 

As disciplinas práticas do Curso de Ciências Contábeis da Universidade Católica de 

Brasília constituem o grande diferencial do curso. Pode-se afirmar que o curso possui uma grade 

curricular prática única, sendo inovadora e singular em comparação com os demais cursos de 

Ciências Contábeis do Brasil. 

O objetivo dessas disciplinas práticas é propiciar desafios práticos a formação dos 

discentes, trata-se, portanto, de uma oportunidade de simular em ambiente controlado e com 

acompanhamento docente, as exigências da vida profissional, com as dificuldades e desafios 

inerentes ao processo de migração da teoria acadêmica à prática profissional. As disciplinas 

práticas são as seguintes:   

Disciplina Prática Semestre CH 

Práticas Profissionais I – Gestão Organizacional e Mercado de 
Trabalho 1º 80 

Práticas Profissionais II – Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal 5º 80 

Práticas Profissionais III – Núcleo de Perícia Contábil 7º 160 

Plano de Negócios 8º 80 

As descrições das ementas e atividades das disciplinas práticas serão esclarecidas 

ao longo do projeto pedagógico do curso.  

1.2 Organização Curricular 

Os componentes curriculares somam 2880 horas, que correspondem a 140 créditos. São 

2720 horas de componentes obrigatório e 160 horas de componentes optativos. Além disso, os 

estudantes devem realizar 120 horas de Atividades Complementares a serem somadas ao total 

de horas no curso, perfazendo 3000 horas. O número de semestres para integralização é de no 

mínimo 8 e no máximo 16.  

 

 

 



 
 

19 
 

1.3 Proposta Pedagógica  

1.3.1 Metodologia de Ensino  

Os pressupostos que orientam o processo de ensino e de aprendizagem da Escola 

Humanidades, Negócios e Direito consideram os estudantes como sujeitos do processo de 

construção e reconstrução do conhecimento. O desenvolvimento das potencialidades do 

estudante deve ser mediado e estimulado pelos professores, visando à apropriação do 

conhecimento, numa prática pedagógica indissociável entre ensino, pesquisa e extensão.  

Neste sentido, há um compromisso com a dimensão humana, científica, ética, técnica e 

social da formação dos estudantes, desde a perspectiva de desenvolvimento de competências e 

habilidades, organização e planejamento da estrutura curricular, programação das atividades 

didáticas e da avaliação do processo de ensino e de aprendizagem.  

A concepção pedagógica fundamenta-se: no espírito crítico; na valorização de atitudes 

e estratégias problematizadoras; na inovação; na inserção do estudante na realidade local e no 

seu papel como protagonista do processo de ensino e de aprendizagem, que se dará em 

diferentes cenários, incluindo aqueles mediados pelas novas tecnologias educacionais e práticas 

metodológicas inovadoras. 

Em específico, no curso de Ciências Contábeis, em razão da sua interdisciplinaridade 

com os cursos de Administração e Ciências Econômicas, os alunos são imersos em processos 

disciplinares metodologicamente destinados a expandir as habilidade e competências que 

permitem transitar entre os vários pontos destas áreas profissionais. 

Assim, o discente ao ingressar no curso tem a oportunidade de observar o 

desenvolvimento dos componentes curriculares em ambientes práticos, como o uso de 

laboratório de finanças para a disciplina de finanças corporativas 1 ou a simulação de ambientes 

negociais na disciplina prática de gestão organizacional.  

Além disso, o corpo docente do curso de Ciências Contábeis é orientado a produzir as 

aulas utilizando-se de metodologias ativas, de modo que o aluno seja o protagonista do seu 

desenvolvimento acadêmico, tendo a figura do professor como orientador dentro da trilha de 

aprendizagem. 
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1.4 SISTEMA DE AVALIAÇÃO  

1.4.1 Autoavaliação institucional e do curso 

Os cursos da UCB são submetidos à autoavaliação desde os anos de 1990. Ao longo de 

todo esse tempo, a Universidade vem desenvolvendo melhorias no processo e cuidando da 

relação com a comunidade, para que melhor subsidie suas decisões estratégicas. 

Com a lei do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), publicada 

em 2004, as Comissões Próprias de Avaliação (CPA) passaram a ser uma determinação e a UCB 

reestruturou o processo instituindo sua CPA de acordo com as determinações da regulação. 

A CPA, constituída pela Portaria/Reitor UCB 154/04 de 27 de maio de 2004, é formada 

por 3 representantes do corpo docente, 2 do corpo discente, 3 do corpo técnico-administrativo 

e 2 da sociedade civil organizada, sendo coordenada por um docente. 

A CPA estruturou instrumentos de autoavaliação para que fossem aplicados 

semestralmente. Os instrumentos avaliam: os serviços terceirizados; a estrutura de apoio ao 

ensino (englobando infraestrutura e biblioteca) e o ensino/aprendizagem, utilizando-se de 2 

modelos, um para o docente e outro para o discente. Os instrumentos vêm sendo melhorados 

ao longo do tempo e do desenvolvimento dos trabalhos, com reuniões da CPA e outros eventos 

relativos. 

Nos últimos dois anos, os instrumentos são aplicados de acordo com a descrição e 

periodicidade abaixo: 

 Instrumentos “Terceirizados” e “Apoio ao Ensino”: anualmente. 

 Instrumento “Ensino/Aprendizagem”: semestralmente. 

 

Os períodos de aplicação são amplamente divulgados para a comunidade acadêmica, 

visando à participação de todos. 

Outra avaliação institucional de grande importância para os cursos de Graduação é o 

Sistema Interno de Avaliação do Estudante (SIAE), que tem como objetivo avaliar o desempenho 

do estudante em formação nos Cursos de Graduação (Licenciaturas, Bacharelados e 

Tecnológicos). O SIAE está ancorado na proposta geral do Exame Nacional de Desempenho dos 

Estudantes (ENADE), art. 5º da lei nº 10.861 de 14/04/2004, qual seja a de avaliar o desempenho 

dos estudantes em relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares, 

bem como as habilidades e competências para a atualização permanente e os conhecimentos 
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sobre a realidade brasileira, mundial e sobre outras áreas do conhecimento (Portaria nº 211, 

art. 1º. de 22/06/2012).  

Com o intuito de alcançar o melhor acompanhamento dos estudantes, o SIAE se 

fundamenta na proposta de uma avaliação interna, diagnóstica e integrada ao processo de 

ensino e de aprendizagem, numa perspectiva projetiva. É um instrumento direcionado à 

avaliação do desenvolvimento das competências dos estudantes em suas áreas específicas de 

formação, por meio da aplicação do exame para aqueles que já possuem 50% ou mais de carga 

horária concluída. Os resultados possibilitam a revisão da formação dos estudantes em um 

movimento permanente de melhoria do processo educativo.  

Os cursos participam do Sistema Interno de Avaliação do Estudante (SIAE) conforme o 

calendário do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES). Como regra geral, 

essa avaliação deve ser priorizada em relação a outras formas de avaliação realizadas por 

iniciativa dos cursos. 

A análise da participação dos estudantes na prova SIAE gera relatórios, entregues às 

Coordenações de Curso, com resultados do desempenho dos estudantes. Esses resultados 

servem de apoio à gestão e visam à implementação de ações para a melhoria do processo de 

ensino e de aprendizagem. 

Ademais, os cursos são recorrentemente avaliados externamente, conforme prevê o 

SINAES. Os resultados obtidos são, sem dúvida, balizadores para melhorias nos cursos a partir 

das reflexões que geram. 

Ademais, a despeito das avaliações internas institucionais, o curso de Ciências 

Contábeis, promove, anualmente a Olimpíada de Contabilidade. O objetivo principal da 

Olimpíada de Contabilidade é criar no estudante uma cultura de avaliação permanente, isto 

porque, nos últimos anos, no Brasil, verificou-se a ampliação da necessidade de demonstração 

de domínio dos conteúdos estudados durante a realização do curso.  

Como objetivo específico, as Olimpíadas de Contabilidade visam preparar o aluno para: 

 O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes– ENADE. 

 Exame de Suficiência, requisito para obtenção do registro profissional de 

contador. 

 Outros Exames em geral, como Concursos, Seleções Empresariais e outros. 
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Importante salientar que o Exame de Suficiência do Conselho Federal de 

Contabilidade, ou de Ordem, compõe-se de uma prova para os concluintes dos cursos técnicos 

de contabilidade e outra para os egressos dos cursos superiores de Ciências Contábeis. As provas 

para esses dois níveis de cursos são aplicadas duas vezes no ano, nos meses de março e 

setembro, simultaneamente em todo o território nacional, e abrangem seguintes áreas: 

contabilidade geral, contabilidade de custos, contabilidade pública, contabilidade gerencial, 

noções de direito público e privado, matemática financeira, teoria da contabilidade, legislação 

e ética profissional, princípios fundamentais de contabilidade e normas brasileiras de 

contabilidade, auditoria contábil, perícia contábil, português, conhecimentos sociais, 

econômicos e políticos do país. 

O exame funciona, portanto, como uma espécie de atestado de qualidade, dado que 

a aprovação dos candidatos demonstra que obtiveram os conhecimentos mínimos desejáveis 

ao exercício da profissão contábil. 

Além disso, nas Olimpíada de Contabilidade o estudante tem uma excelente 

oportunidade de verificar como estão os seus conhecimentos em disciplinas que já foram 

cursadas em semestres anteriores, possibilitando que reveja conceitos, formas de mensuração, 

legislação aplicada, formas de divulgação ou outros assuntos relacionados com as Ciências 

Contábeis, em que eventualmente tenha sentido dificuldades. Permite, portanto aos 

estudantes, que estejam sempre em contato com os conteúdos das disciplinas que cursaram no 

passado próximo, ou remoto, de forma a possibilitar-lhes um autoacompanhamento 

permanente de seu próprio aprendizado. 

Ainda no espectro da autoavaliação, o resultado geral das Olimpíadas de Contabilidade 

é utilizado pelos docentes, pela Assessoria Pedagógica e pela Coordenação do Curso, para fins 

de realização de estatísticas sobre as questões em que a incidência de erros foi maior ou menor, 

de forma a permitir: o reforço de conteúdos, caso esta medida se revele necessária; alteração 

de ementas; identificação da dificuldade na aprendizagem, visando removê-la; avaliação do 

trabalho do professor (forma de avaliação indireta) etc. 

O regulamento da Olimpíada de Contabilidade é específico para cada semestre letivo, 

de forma a proporcionar seu aperfeiçoamento ao longo do tempo. Diversas foram as inovações 

implementadas nesta atividade desde o início da primeira edição do evento, ocorrido no 

segundo semestre de 2002. 
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Como resultado desse esforço autoavaliativo, nos últimos anos, o Curso de Ciências 

Contábeis apresentou nota 3 no Conceito ENADE e 5 na nota de conceito de curso.   

1.4.2 Avaliação da Aprendizagem 

Para a Escola de Humanidades, Negócios e Direito, do ponto de vista pedagógico, cada 

estudante traz consigo conhecimentos prévios, concepções e percepções que devem ser 

consideradas no processo de aprendizagem, a qual não pode ser vista como um produto, mas 

um processo que requer e estimula competências, como as de refletir, analisar, interpretar, 

comparar, criar, argumentar, concluir, processar, questionar, solucionar. Nesse sentido, a 

avaliação deve ser aplicada como prática de retorno, de revisão de conteúdos, de visualização 

do erro no processo, momento especial de retomada do aprendizado e de redirecionamento da 

atuação de professores e estudantes.  

Ao longo do curso, os mecanismos de avaliação, em coerência com as metodologias 

ativas utilizadas ao longo dos componentes curriculares, são dispostos na forma de avaliações 

teóricas e práticas, estudos de casos clínicos interdisciplinares, seminários, mesas-redondas, 

relatórios, oficinas de preparação para seminários entre outras modalidades de avaliação. A 

participação do estudante nas atividades também é considerada no momento da construção do 

seu conceito final. Além da avaliação de conteúdos específicos a cada semestre, a integração 

entre estes também é avaliada, visando à valorização de uma visão crítica do conhecimento. 

 Dessa forma, a avaliação da aprendizagem do estudante se constituirá de testes, 

avaliações escritas individuais teóricas ou práticas, seminários, trabalhos, projetos, 

desenvolvimento de produtos e outros meios que possibilitem a verificação de seu progresso ao 

longo de cada componente curricular. Todos os resultados parciais serão comunicados aos 

estudantes por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), obedecendo ao prazo 

máximo de até 15 dias após sua realização para que possa acompanhar seu próprio progresso 

ao longo do semestre. 

 A nota mínima para aprovação será 7,0, associada ao requisito mínimo de 75% de 

frequência do estudante, resguardadas as especificidades de componentes curriculares que 

podem ampliar tais exigências, como TCC e Estágios Supervisionados. A avaliação será descrita 

em notas de 0 a 10, fracionada em múltiplos de 0,1. Serão realizadas, no mínimo, duas avaliações 

diferentes ao longo do semestre, sendo uma delas avaliação individual. O peso das avaliações 

individuais deve representar o mínimo de 60% da nota de cada componente curricular. 
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 No caso de componentes curriculares ofertados na modalidade a distância, a avaliação de 

aprendizagem sustenta-se assim na proposta de estudo autônomo, estimulando a construção 

do próprio conhecimento, e formaliza-se, conforme definição nos Planos de Ensino, nos 

seguintes instrumentos:  

 atividades propostas (individuais ou em grupo); 

 interações professor-estudante e estudante-estudante nos fóruns e demais 

atividades desenvolvidas no AVA; 

 provas e atividades práticas e de laboratórios presenciais. 

 Cabe ressaltar que o Decreto nº 5.622, de dezembro de 2005, em seu artigo 4º, inciso II, 

parágrafo 2º, determina que “os resultados dos exames presenciais deverão prevalecer sobre 

os demais resultados obtidos em quaisquer outras formas de avaliação a distância”. Assim, as 

avaliações e/ou atividades práticas e de laboratório realizadas presencialmente corresponderão 

sempre a um valor maior na escala de distribuição de notas das unidades de ensino, sobre os 

demais tipos de atividades programadas desenvolvidas no AVA. 

 No caso de o aluno não alcançar, ao final das avaliações, a nota mínima de 7,00, seja por 

ter tirado nota inferior à média ou por ter se ausentado em uma das avaliações, será oferecida 

a oportunidade de realizar uma prova substitutiva que abordará todo conteúdo ministrado no 

semestre. A prova substitutiva deverá ser detalha em espaço próprio no Plano de Ensino de cada 

disciplina, sendo necessário que o docente enfatize, especialmente, o conteúdo, os dias de 

realização, a forma de avaliação e o prazo para liberação dos resultados. Casos especiais, como 

aquelas disciplinas que não possuem avaliação escrita, deverão prever formas de recuperação 

ou substituição de nota em local específico do Plano de Ensino o qual estará sujeito a revisão 

pela Coordenação do Curso. 

2. INFRAESTRUTURA  

2.1 Instalações Gerais  

A Instituição reconhece que a aprendizagem acontece em diferentes espaços 

acadêmicos e extrapola o ambiente da sala de aula tradicional. Entretanto, não há como negar 

que, na atualidade, a sala de aula ainda se revela um espaço privilegiado para o desenvolvimento 

do processo de aprendizagem. Para atender a comunidade universitária, a sala de aula dos 

tempos modernos precisa incorporar elementos de conforto ambiental e de modernização, a 

exemplo de equipamentos e ferramentas tecnológicas tais como recursos audiovisuais, internet, 
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entre outros. Esses elementos viabilizam a utilização de novas metodologias de ensino e 

imprimem uma nova dinâmica às aulas, motivam estudantes e professores e elevam a qualidade 

do ensino. 

A integração entre ensino, pesquisa e extensão, também demanda laboratórios bem 

equipados que respondam à pluralidade e às especificidades dos cursos oferecidos pela 

Instituição no âmbito da Graduação e da Pós-Graduação, bem como a implantação de ações de 

inovação técnico-científica. 

A Universidade, a partir de uma perspectiva de crescimento e atualização constantes, 

exige um contínuo redimensionamento da sua estrutura física, particularmente dos espaços de 

aprendizagem, de investigação e de cultura. Nesse sentido, a reorganização e a ampliação de 

espaços obedecem necessariamente a um projeto arquitetônico institucional, respeitando as 

diretrizes de mobilidade e acessibilidade, a harmonia das suas edificações, a criação de espaços 

acolhedores, as finalidades acadêmicas, e de conservação. Entre as inovações presentes, 

destacamos as salas de aula inovativas. 

2.1.1 Recursos audiovisuais e multimídia 

A Universidade dispõe de equipamentos audiovisuais, tais como projetores, tela 

interativa, máquina fotográfica, filmadora, videocassete, DVD e equipamentos de som para 

atender a demanda de professores e estudantes da Instituição. 

 

 

 

Tabela 1 – Recursos audiovisuais e multimídia. 

TIPO DE EQUIPAMENTO QUANTIDADE 

Televisor 3 

Videocassete 1 

Projetor multimídia  284 

Filmadora 2 

DVD Player/Blu-ray 4 

Sistema de som Portátil 3 

Caixa amplificada acústica 6 

Câmera digital 2 
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2.1.2 Espaços físicos utilizados para o desenvolvimento do curso 

A Universidade Católica de Brasília conta com ampla estrutura física. Nesse contexto, o 

curso dispõe de salas de aula com microcomputadores ligados à internet, recursos multimídia 

como data show e caixas de som, além de quadro branco. 

Os estudantes também contam com auditórios nos quais são realizadas atividades das 

disciplinas e eventos científicos, que vão desde palestras com profissionais convidados externos 

à Instituição a eventos científicos, amplamente incentivados pela Instituição. 

Além destes, o curso usufrui dos seguintes espaços: 

 SALA DE PROFESSORES E SALA DE REUNIÕES 

A Universidade Católica de Brasília dispõe, em Câmpus Taguatinga, de cinco salas de 

professores, uma em cada um dos seguintes blocos: Prédio São João Batista de La Salle 

– Bloco Central (sala B108); Prédio São Gaspar Bertoni – Bloco M (sala M112); Prédio 

São Marcelino Champagnat – Bloco K (sala K241); Prédio São João Bosco – Bloco G (sala 

G102); Prédio Ciências da Saúde – Bloco S (sala S212). Em todas as salas de professores, 

existem gabinetes de trabalho para uso coletivo dos professores, com computadores e 

recursos de software e internet, além de espaços propícios a pequenas reuniões. 

Atendem adequadamente aos requisitos de limpeza, iluminação, acústica, ventilação, 

conservação, acessibilidade, instalações sanitárias e comodidades necessárias às 

atividades desenvolvidas. 

 GABINETES DE TRABALHO PARA DOCENTES 

Em todas as salas de professores existem gabinetes de trabalho para uso coletivo dos 

professores, com computadores e recursos de software e internet. 

 ESPAÇO DE TRABALHO PARA COORDENAÇÃO DO CURSO E SERVIÇOS ACADÊMICOS. 

O Curso de Ciências Contábeis, por fazer parte da Escola de Gestão e Negócios, conta 

com uma ampla estrutura de atendimento com salas individualizadas tanto para o 

Coordenador do Curso, quanto para o seu Assessor. Além disso, o Curso conta com 

Analistas Pedagogicos e outros assistentes para melhor atender o Aluno. 

 SALAS DE AULA 

A UCB dispõe atualmente de 171 salas de aula, equipadas com projetor, equipamento 

de som, computador com monitor e acesso à internet, 5 destas salas possuem projetor 

com tela interativa, todas possuem mesas em L para os professores, cadeiras estofadas 
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e sistema de ventilação ou ar-condicionado. A quantidade de salas atende à demanda 

de oferta dos componentes curriculares. 

 SALAS INOVATIVAS 

Referência de utilização nas melhores universidades do mundo, a sala inovativa é 

sinônimo de modernização do ensino em sala de aula. Com uma nova proposta de 

aprendizagem e uma resposta à mudança de paradigma em que vivemos no mundo, na 

tecnologia e em especial, na educação, as Salas possuem um papel fundamental: serem 

um elo facilitador aos estudantes, como um modelo inovador de ensino. 

 SALAS GOOGLE 

Resultado da parceria da UCB com a Google, as salas Google são espaços de 

aprendizagem diferenciados, estruturados para fomentar a criatividade, a 

aprendizagem colaborativa e o uso de ferramentas de tecnologia. Neste sentido, além 

de permitir várias configurações de ambiente, que possibilitam a utilização de 

estratégias e metodologias dinâmicas com foco na aprendizagem ativa e colaborativa, 

também disponibiliza chromebooks para uso individual dos estudantes. 

 LABORATÓRIO DE EMPREENDEDORISMO 

A Universidade Católica de Brasília, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), criou o seu próprio laboratório de 

empreendedorismo. Um espaço para contribuir com a preparação dos seus estudantes 

para o mercado por meio de conhecimento, ensino, pesquisa, visão de mercado, 

coordenadores e professores qualificados e com a colaboração de empresários e 

empresas. Na sala, o estudante encontra o ambiente ideal para se tornar protagonista 

da sua própria história, aprendendo na prática as vivências do mercado de trabalho e 

para sua formação no âmbito profissional e empresarial. A sala fica localizada no Bloco 

K, sala 006.  

2.2 Sistema de Bibliotecas  

Desde que foi instituído, o Sistema de Bibliotecas (SIBI) tem disponibilizado mecanismos 

de apoio ao processo pedagógico, implantado ferramentas utilizadas nas melhores bibliotecas 

universitárias do Brasil e Exterior, visando fornecer aos seus usuários subsídios para 

embasamento de suas pesquisas e produção acadêmico-científica. O SIBI também é responsável 
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por reunir, organizar e preservar o conhecimento produzido pela comunidade universitária, e 

também incentiva a disseminação e o acesso aberto à produção da UCB. 

O SIBI participa de redes de cooperação com instituições que produzem e/ou oferecem 

acesso à informação especializada, para atender melhor a necessidade do seu público. Entre 

seus principais parceiros estão: CAPES; CBBU; IBICT; OPAS/BIREME; ReBAP e Rede Pergamum. 

A Biblioteca Central, localizada no Câmpus Taguatinga, ocupa uma área de 4.197m², 

distribuídos em andar térreo e pavimento superior e a Biblioteca de Pós-Graduação, localizada 

no Câmpus Asa Norte, ocupa uma área de 357,41m². Para melhor atender seus usuários, a 

biblioteca conta com os seguintes espaços: 

 Sala multimeios: com capacidade para 45 pessoas, está disponível para a realização de 

treinamentos, eventos do Sistema de Bibliotecas ou da UCB e projeção de vídeos. Sua 

estrutura é composta por: TV LCD 42 polegadas; Aparelho de DVD; Vídeo cassete; Projetor 

multimídia; 8 computadores com acesso à internet. 

 Sala e.e.cummings: disponível para apresentações, reuniões, treinamentos, entre outros. 

 Cabine de estudo em grupo: a utilização das cabines para estudo em grupo atende, 

exclusivamente, a comunidade acadêmica da UCB. A Biblioteca Central possui 25 (vinte e 

cinco) unidades com capacidade para quatro pessoas, e a Biblioteca da Pós-Graduação, 3 

(três) unidades. 

 Espaço de estudo coletivo: estes espaços dispõem de inúmeras mesas e também algumas 

baias, que são utilizadas pela comunidade acadêmica para estudos e/ou realização de 

trabalhos. 

 Salas docentes: espaço destinado para uso exclusivo dos docentes, mediante agendamento. 

 Esquina da ciência: é um espaço Americano criado para divulgar e promover as ciências. 

Única no Brasil, ela é aberta a qualquer pessoa que tenha interesse em obter mais 

informações sobre: meio ambiente, tecnologia, internet, saúde, entre outros, com foco nos 

estudos e pesquisas realizadas em parceria dos Estados Unidos com o Brasil. 

 Espaço para exposições. 

O acervo do Sistema de Bibliotecas (SIBI) é composto por, aproximadamente 300 mil 

volumes diversificados. São eles: livros, teses e dissertações, folhetos, DVDs, fitas VHS, CD-

ROMS, jornais e revistas técnico-científicas impressas (mais de 1900 títulos). O SIBI, por meio do 

Repositório Institucional e o Portal de Revistas Eletrônicas reuni, organiza, preserva e dissemina 

o conhecimento gerado pela comunidade acadêmica; promovendo a acessibilidade e 

visibilidades a esses conteúdos. 
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Um dos diferenciais do SIBI é oferecer à comunidade acadêmica da UCB acesso ao Portal 

de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES/MEC), 

que dispõe de mais de 37 mil publicações periódicas internacionais e nacionais e às mais 

renomadas publicações de resumos, cobrindo todas as áreas do conhecimento. Inclui também 

uma seleção de importantes fontes de informação científica e tecnológica de acesso gratuito na 

web. 

2.3 Laboratórios Formação Geral 

A Seção de Laboratórios de Informática (SLAB) oferece aos estudantes e professores os recursos 

de informática necessários para o desenvolvimento da formação acadêmica disponibilizando 

uma estrutura de 27 (vinte e sete) Laboratórios de Informática, instalados nos Câmpus 

Taguatinga, Asa Norte e Unidade Dom Bosco. Dentre estes, 7 (sete) são salas públicas, que têm 

por finalidade: 

 apoiar a condução dos componentes curriculares de todos os cursos da UCB que 

necessitam pedagogicamente de recursos computacionais; 

 oferecer suporte para treinamentos e capacitação de Docentes e Discentes; 

 disponibilizar aos usuários os recursos necessários às suas atividades extraclasse 

para a elaboração e impressão de monografias, trabalhos acadêmicos e 

pesquisas na Internet. 

Das 7 salas públicas, uma é preparada e equipada exclusivamente para os estudantes 

dos cursos de Tecnologia de Informação que encontram neste espaço todas as características e 

softwares específicos do seu curso.  

Os outros 20 (vinte) laboratórios distribuídos entre os Câmpus Taguatinga, Asa Norte e 

Asa Sul (Unidade Dom Bosco) são destinados ao desenvolvimento das aulas, utilizados pelos 

mais diversos cursos, conforme descrição a seguir: 

Tabela 2 – Laboratórios de Informática. 
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LABORATÓRIOS 
ESPECÍFICO LOCALI-

ZAÇÃO 

ÁREA 

(M2) 

CAPACI-

DADE FG/B FP/E PP/PSC 

Laboratório de rede de computadores  X  C103 77 30 

Laboratório de Informática – Perícia Digital  x  B007 74 35 

Laboratório de Informática X X  A013 52 27 

Laboratório de Informática X X  B106 78 35 

Laboratório de Informática X X  B107 78 34 

Laboratório de Informática X X  C102 77 35 

Laboratório de Informática X X  R01A 80 40 

Laboratório de Informática x x  R01B 80 36 

Laboratório de Informática x x  K033 40 21 

Laboratório de Informática x x  K134 54 27 

Laboratório de Informática x x  K261 54 21 

Laboratório de Informática x x  M107 93 54 

Laboratório de Informática x x  M108 80 44 

Laboratório de Informática x x  M109 61 34 

Laboratório de Informática x x  M110 61 34 

Laboratório de Informática x x  M111 80 48 

Laboratório de Informática x x  M113 80 48 

Laboratório de Informática x x  M114 80 44 

       

 

 
 
Legenda: 
FG/B – Laboratórios para a Formação Geral/Básica – assinale com X. 
FP/E – Laboratórios para a Formação Profissionalizante/específica – assinale com X. 
PP/PSC - Laboratórios para a Prática Profissional e Prestação de Serviços à Comunidade – assinale com X. 
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