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1. INFORMAÇÕES GERAIS DO CURSO 

Denominação do Curso: Pedagogia 

Modalidade: Presencial 

Regime de matrícula: Semestral 

Tempo de integralização 8 semestres 

Carga Horária Total 
DISC. ES AC PP TCC TOTAL 

2080 400 200 400 160 3240 

Situação Legal do Curso Autorização: Reconhecimento/Renovação 

Documento Decreto Federal Portaria MEC 

N. Documento 74.108 919 

Data Documento 27/05/1974 27/12/2018 

Data da Publicação 28/05/1974 28/12/2018 

N. Parecer/Despacho 680/1974 CFE  

1.1 Contextualização da Região, da Universidade e do Curso 

1.1.1 Contexto Regional 

O surgimento da Universidade Católica de Brasília (UCB) está atrelado à história de 

Brasília, uma cidade que nasceu com a vocação para a administração pública federal. Assim, é 

preciso considerar em seu projeto pedagógico as contradições do sistema político e econômico 

específicos dessa realidade e, também, a demanda por uma formação acadêmica, profissional e 

ética. 

Nesse sentido, a UCB se coloca no mercado como uma instituição confessional-

filantrópica que prima pela formação de qualidade, desenvolvendo suas atividades de forma 

indissociável entre Pesquisa, Ensino e Extensão, considerando a necessidade da região por 

profissionais altamente qualificados no setor terciário e na administração pública. 

1.1.1.1 Área de Influência 

A UCB é a única Universidade privada do Distrito Federal. Tem estudantes matriculados 

em cursos de Graduação e Pós-Graduação Lato e Stricto Sensu, nas modalidades presencial e a 

distância. Dispõe de mais de 600 mil m2 de área e conta com infraestrutura que privilegia o 

atendimento às demandas dos cursos/programas por ela oferecidos, que vão desde salas de 

aula equipadas com acesso à internet, recursos multimídia e laboratórios de ponta.  

O avanço da modalidade de Educação a Distância veio atender às novas exigências 

sociais de formação. A UCB dispõe de Polos de Educação a Distância (PEAD), distribuídos em 

vários locais do território nacional e no exterior – Angola, EUA e Japão – que contam com toda 
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a infraestrutura necessária para a realização dos encontros presenciais que ocorrem durante os 

semestres. Os polos são viabilizados por uma aliança estratégica entre instituições de ensino e 

a UCB, caracterizando-se como uma grande rede de Educação a Distância e como uma ação com 

vistas à democratização do acesso ao Ensino Superior. 

1.1.1.2 Áreas de Atuação Acadêmica da IES 

A UCB atua em diferentes áreas, distribuídas nas seguintes Escolas, a saber:  

❖ I - Escola de Educação, Tecnologia e Comunicação. 
❖ II - Escola de Exatas, Arquitetura e Meio Ambiente. 
❖ IV - Escola de Humanidades, Negócios e Direito. 
❖ V - Escola de Saúde e Medicina. 

As Escolas são órgãos de administração intermediária, que atuam no plano tático e que 

têm atribuições de dirigir e executar as atividades de ensino, pesquisa e extensão, incluindo as 

atividades de educação continuada, no âmbito de sua competência. Têm a responsabilidade de 

executar o planejamento acadêmico-pedagógico e dar suporte ao desenvolvimento das 

atividades gerais da Universidade. A gestão das Escolas e Cursos está devidamente detalhadas 

no item 3, “Corpo Social”, deste documento. 

1.1.2 Contexto Institucional 

1.1.2.1 A Mantenedora 

A UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO CATÓLICA (UBEC) é uma associação civil, 

confessional, de direito privado, de caráter assistencial, educacional e filantrópico e sem fins 

econômicos, comunitária e reconhecida como de utilidade pública. Inscrita no CNPJ/MF sob o 

nº 00.331.801/0001-30, fundada em 8 de agosto de 1972, na Cidade de Brasília-DF, registrada 

no Cartório do 1º Ofício do Registro Civil de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Brasília-

DF, sob nº de ordem 1.132, no Livro A-6, datado de 12 de agosto de 1972, com sede à Avenida 

Dom Bosco, nº 2.139, Silvânia-GO e, com Escritório Executivo na QS 1 Rua 210, sala 1105 e 1106, 

Lote 40 – Areal/Águas Claras-DF. 

Mantenedora: União Brasileira de Educação Católica (UBEC) 

End.: QS 1 Rua 210 salas 1105 e 1106 n.: Lote 40 

Bairro: Areal Cidade: Brasília CEP: 71950-770 UF: DF 

Fone: (61) 3383-9000 Fax: (61) 3383-9030 

Site: http://www.catolica.edu.br/ubec/  
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Constituída como Associação Civil, religiosa de direito privado e de caráter assistencial, 

educacional e filantrópica, a UBEC é formada pela união de cinco Províncias Religiosas e uma 

Diocese: a Província Lassalista de Porto Alegre – Irmãos Lassalistas; a Província São José da 

Congregação dos Sagrados Estigmas de Nosso Senhor Jesus Cristo – Padres e Irmãos 

Estigmatinos; a Província Marista Centro-Norte do Brasil – Irmãos Maristas; a Inspetoria São 

João Bosco – Salesianos de Dom Bosco; a Inspetoria Madre Mazzarello – Irmãs Salesianas; a 

Diocese de Itabira/Coronel Fabriciano. 

A Diretoria da UBEC adota o modelo de Governança Corporativa (aprovado pela 

Assembleia Geral nº 84, de 17/18 de novembro de 2009), na intenção de aumentar a eficiência 

e eficácia no trato das ações desenvolvidas em todas as instâncias da UBEC.  

Atualmente, além da UCB, a UBEC mantém: o Centro Educacional Católica de Brasília 

(CECB), o Centro Educacional Católica do Leste de Minas Gerais (CECMG), o Centro Universitário 

do Leste de Minas Gerais (UNILESTE), o Colégio Padre de Man (CPM), em Minas Gerais, a 

Faculdade Católica do Tocantins (FACTO) e a Faculdade Católica Recife (FCR). 

As linhas de ação, abaixo especificadas, indicam as formas de ser e de atuar da UBEC em 

sua missão evangelizadora e educativa: 

● Manter estabelecimentos de Ensino, em todos os níveis e modalidades. 

● Criar, manter e desenvolver atividades, para assegurar sua sustentabilidade e 

qualificação de seus serviços. 

● Promover ações assistenciais e de prestação de serviços. 

● Manter/gerir obras sociais, centros de saúde e hospitalares, centros de 

formação, centros culturais, meios de comunicação social, editoração, projetos 

esportivos e outros, que se enquadrem em seus Princípios Fundantes e suas 

Finalidades e sua Missão 

● Desenvolver projetos que visem à proteção do meio ambiente. 

● Criar, manter e promover ações conjuntas em obras e instituições que atuem 

no âmbito da educação, do ensino, da pesquisa, da saúde e da assistência social, 

bem como do meio ambiente, dos meios de comunicação e das emissoras de 

rádio e de televisão. 
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1.1.2.2 A Universidade Católica de Brasília 

A Universidade Católica de Brasília (UCB), mantida pela União Brasileira de Educação 

Católica (UBEC), é regida pela legislação pertinente em vigor, pelos Estatutos da Mantenedora, 

no que couber, por seu Estatuto, pelo Regimento Geral e por atos normativos internos. 

A UCB possui quatro câmpus em Brasília, situados na QS 7, Lote 1, EPCT, Águas Claras - 

CEP: 71966-700 - Taguatinga/DF - Telefone: (61) 3356-9000 (Câmpus Taguatinga); na SGAN 916, 

Módulo B, Avenida W5 - CEP: 70790-160 - Brasília/DF – Telefone: (61) 3448-7134 (Câmpus Asa 

Norte); no St. N QNN 31 - Ceilândia, Brasília - DF, 72225-392 – Telefone: (61) 3375-5941 (Câmpus 

Ceilândia); na  Quadra 4, Área Especial 1, S/n - Sobradinho, Brasília - DF, 73025-040 – Telefone: 

(61) 98351-7940 (Câmpus Sobradinho). 

Mantida: Universidade Católica de Brasília – UCB 

End.: QS 07 – Lote 1 – EPCT   

Bairro: Águas Claras Cidade: Taguatinga CEP: 71966-700  UF: DF 

Fone: (61)3356 9000   
Site: http://www.ucb.br 

A UCB goza de autonomia didático-científica, administrativa e disciplinar, dentro dos 

limites fixados pela legislação federal e por seu Estatuto, adotando o seguinte modelo 

organizacional: 

Figura 1 – Organograma Institucional 

 

Toda a gestão da UCB, conforme apresentada no organograma acima, orientando-se 

pelos princípios cristãos, pauta sua atuação no respeito aos direitos fundamentais da pessoa 

humana e tem como finalidades: formar cidadãos e profissionais conscientes e competentes; 

http://www.ucb.br/
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promover a educação cristã pelo diálogo entre razão e fé, integrando os diversos ramos do 

saber, tendo como compromisso a busca da verdade; incentivar o exercício da justiça, o 

fortalecimento da sociedade humana, a compreensão e promoção dos direitos e deveres da 

pessoa; promover a evangelização da cultura; desenvolver ensino de qualidade; promover a 

pesquisa científica, tecnológica, filosófica, teológica e cultural em geral, bem como as atividades 

de educação continuada; desenvolver atividades de extensão, colocando à disposição da 

comunidade os resultados das atividades de ensino e pesquisa, mediante cursos e serviços 

especiais; colaborar com entidades públicas e privadas na busca de um modelo integrado de 

desenvolvimento, fundado no respeito e na assimilação dos valores culturais, sem perder de 

vista a formação da consciência crítica para o exercício da cidadania, bem como o caráter 

universal do saber.  

A história da UCB está ligada à própria organização da UBEC, em 1972, graças à iniciativa 

de diretores de Colégios Religiosos de Brasília, sob a liderança do Padre José Teixeira da Costa 

Nazareth. Em um primeiro momento, foi criada a instituição responsável por manter a futura 

Universidade Católica de Brasília, a União Brasileira de Educação Católica. Logo em seguida, foi 

criada a Faculdade Católica de Ciências Humanas (FCCH), em 1974, como primeira unidade de 

ensino.  

O registro em cartório da Ata da Assembleia, Estatuto e Posse da 1ª Diretoria, realizado 

no dia 12 de agosto de 1972, oficializou o grupo de Diretores de Escolas Católicas de Brasília na 

fundação da UBEC - sociedade civil de direito privado e objetivos educacionais, assistenciais, 

filantrópicos e sem fins lucrativos -, cujo principal objetivo foi criar, na cidade de Brasília, uma 

Universidade Católica. Eram cerca de dez congregações, todas com mais de 100 anos de 

experiência internacional em Educação.  

Daquelas instituições iniciais, permaneceram seis associadas à frente da UBEC, como 

dito acima. A primeira unidade, a Faculdade Católica de Ciências Humanas (FCCH), foi sediada 

provisoriamente no Plano Piloto de Brasília, tendo início em 12 de março de 1974, com os cursos 

de Economia e Administração de Empresas, que funcionaram no Colégio Sagrado Coração de 

Maria, e com o curso de Pedagogia, cujas aulas ocorreram no Colégio Marista, na região 

administrativa de Taguatinga. Nos anos de 1980, duas outras Faculdades: a Faculdade Católica 

de Tecnologia e a Faculdade de Educação reuniram-se à FCCH. Nessa época, alteraram-se 

Estatutos e Regimentos, em razão da nova realidade conjuntural, permitindo uma estrutura de 

ensino coerente e adequada à sua própria expansão, sendo então instaladas as Faculdades 

Integradas da Católica de Brasília (FICB).  
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Os cursos na área de Educação, de capacitação dos docentes da Secretaria de Educação 

do DF e a Graduação na área de Ciência e Tecnologia foram priorizados, levando-se em conta o 

conhecimento, experiências históricas e proposições das FICB nessa área. A criação da Faculdade 

Católica de Tecnologia, reunindo os cursos de Ciências (Matemática, Física, Química e Biologia) 

e o Curso Superior de Tecnologia em Processamento de Dados, mostrava a expansão gradativa 

e segura da Católica. Em março de 1985, o câmpus, posteriormente denominado Câmpus I, em 

Taguatinga, foi inaugurado com o primeiro prédio, hoje denominado São João Batista de La Salle. 

Em 1987, a Instituição oferecia cursos de Graduação, tais como o de Ciências Biológicas, Ciência 

da Computação, Engenharia de Software, Filosofia, Física, Letras, Matemática e Química, com 

opções em licenciatura e bacharelado, além dos cursos de especialização e mestrado da Pós-

Graduação. 

O desenvolvimento das FICB confirmava as possibilidades dos trabalhos acadêmicos 

consolidando os objetivos, diretrizes de ação e metas na elaboração do projeto para o 

reconhecimento das FICB como Universidade. Uma das ações necessárias para isso foi a 

implantação do Curso de Mestrado em Educação, cujas atividades começaram em 1994. 

De acordo com a Portaria nº 1.827, de 28 de dezembro de 1994, a Católica foi 

reconhecida pelo Ministério da Educação e do Desporto como Universidade Católica de Brasília 

(UCB) e, no dia 23 de março de 1995, foi oficialmente instalada em seu Câmpus I, em Taguatinga. 

Na ocasião, o Chanceler, Irmão Gentil Paganotto, teve a atribuição de nomear o Reitor, Padre 

Décio Batista Teixeira e entregar a Universidade à comunidade. Durante a gestão do Padre 

Décio, a UCB contava com 377 professores, 6.990 estudantes e 488 funcionários administrativos. 

Esse considerável corpo acadêmico ajudou o reitor a superar as inúmeras dificuldades no 

processo de organização da Universidade.  

Esse momento marca o início das edificações que hoje totalizam 112.460 m² de área 

construída nos Câmpus da UCB, com prédios modernos e funcionais. De março de 1995 até 1998 

existiam na UCB 20 cursos de Graduação e 24 cursos de Pós-Graduação Lato Sensu (destes, 4 

cursos na modalidade a distância), além de 3 cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu. 

Acompanhando essa linha de planejamentos bem estruturados, viu-se que, para consolidação 

da Pós-Graduação Stricto Sensu, a instalação de uma sede própria para esse segmento era 

imprescindível, sendo então realizada essa instalação no Plano Piloto de Brasília, em 1998, no 

Câmpus II, acompanhada da implantação de outros cursos de mestrado, como: Economia 

(1998), Gestão do Conhecimento e da Tecnologia da Informação (1998), Psicologia (1999), 

Educação Física (1999), Planejamento e Gestão Ambiental (2000), Ciências Genômicas e 
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Biotecnologia (2000), Direito (2003), Gerontologia (2005). A expansão da stricto sensu se 

fortaleceu com a criação dos cursos de doutorado em Ciências Genômicas e Biotecnologia 

(2003).  

1.1.2.3 Missão 

Transformar a pessoa e a sociedade, por meio da produção e gestão do conhecimento, 

comprometida com os valores cristãos. 

1.1.2.4 Princípios institucionais 

A Universidade Católica de Brasília faz parte da rede brasileira e mundial de Instituições 

de Educação Católica e traz em si a marca do compromisso em promover processos educativos 

que contribuam para a construção da dignidade da vida. Nesse sentido, professa e se 

compromete, diante da comunidade humana, a seguir os seguintes princípios fundantes: 

● o sentido cristão da existência humana, a valorização da vida em todas as suas 

formas, o respeito à dignidade da pessoa humana e à liberdade pessoal, a busca 

da verdade e do transcendente e o relacionamento da pessoa humana consigo 

mesma, com os outros, com o mundo e com Deus; 

● o confronto, no diálogo entre a fé e a cultura, de critérios e itinerários culturais 

e religiosos diferentes; 

● a competência no Ensino, em todos os seus níveis e modalidades; 

● a construção da comunidade, pelo testemunho solidário do convívio fraterno e 

da corresponsabilidade; 

● a formação da consciência e do agir cristãos no âmbito social, para a 

consolidação da cidadania e a construção de uma sociedade mais justa e 

fraterna; 

● a busca constante da eficiência e da eficácia na gestão acadêmica, 

administrativa e financeira, de acordo com o modelo de Governança 

Corporativa, assumido pela UBEC; 

● a formação da consciência em relação ao meio ambiente e ao desenvolvimento 

sustentável. 

São princípios que acompanham todo o fazer educativo da UCB, a saber: 

 Pastoralidade 
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A UCB é uma instituição de ensino, pesquisa e extensão, conforme a natureza de uma 

Universidade, mas é também uma comunidade educativa confessional. Assim, tem sua 

referência numa experiência de fé, por meio da qual busca ser fermento evangélico no mundo 

social. Daí a importância de compreender a pastoralidade como o primeiro princípio 

estruturante da instituição. 

 Extensionalidade 

O princípio da extensionalidade, sob essa ótica, é valor epistemológico, ético e político 

buscado pela Instituição no seu processo educativo. Esse valor perpassa, transversalmente, 

todas as atividades de ensino-aprendizagem, visando oferecer condições para a geração de 

competências científicas, profissionais e humanas no mundo do trabalho e em todos os espaços 

onde a vida pode acontecer.  

 Sustentabilidade 

Entre os diversos segmentos que compõem a sociedade, estão as instituições de 

educação superior, colaboradoras importantes por meio do ensino, da pesquisa e da extensão, 

na construção de um conhecimento compatível com a sustentabilidade do desenvolvimento, 

bem como com a equidade, o equilíbrio e a conservação do planeta e da humanidade. A 

sustentabilidade pode tornar-se um princípio da instituição à medida que pautar o seu processo 

de ensino e de aprendizagem, considerando, dentre outros, o aspecto ecológico, econômico, 

ecumênico, educacional e ético. 

 Indissociabilidade 

As atividades do ensino, da pesquisa e da extensão são tempos, espaços e processos de 

aprendizagem, em vista da formação do educando e da transformação social. Para tanto, a 

Universidade precisa constituir-se, cada vez mais, numa comunidade de aprendizes onde se 

desenvolvem os talentos, as competências e as habilidades necessárias para a formação pessoal, 

profissional e social. A atitude aprendente é, portanto, o elemento integrador das diversas 

formas de produção e comunicação do conhecimento. 

A indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão é, acima de tudo, um princípio 

pedagógico e político que deve permear todas as ações que são realizadas na Universidade. 

Assim, em cada ação realizada deve estar presente: o princípio do ensino como processo de 

autonomia na aprendizagem; o princípio da pesquisa como processo de autonomia da 

investigação científica; o princípio da extensão como autonomia na ética e na relevância social 
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do conhecimento. Para a UCB, é o “mesmo ator, na mesma atividade” que promove a 

indissociabilidade. 

1.1.2.5 Valores institucionais 

São valores institucionais: Ética - Transparência - Acolhimento - Cooperação - 

Comprometimento - Inovação - Sustentabilidade. 

Para o cumprimento dos valores institucionais a UCB empenha suas forças com foco em 

valores indispensáveis e necessários à sociedade, alinhados à visibilidade pública da Igreja 

Católica, quais sejam:  

 Ser testemunho da Igreja na sociedade. 

 Ser espaço dinâmico de encontro e tensão entre experiência de fé e saber científico, 

em contínua busca de sentido. 

 Cumprir sua responsabilidade sociopolítica conforme as orientações da Igreja. 

 Pronunciar-se com competência sobre questões político-econômico-sociais, tendo 

presentes princípios ético-religiosos. 

 Prestar serviços à Igreja e à Sociedade. 

 Como comunidade educativa católica: 

● atender a todos os estudantes, sejam quais forem suas convicções; 

● ser, para todos, lugar de experiência religiosa; de estímulo à busca do 

transcendente; de apresentação da proposta cristã sem proselitismo; 

● proporcionar aos estudantes um ambiente favorável para o cultivo de sua 

identidade e a formação de lideranças cristãs, sendo um lugar de síntese entre 

fé e razão, sempre em espírito ecumênico, no sentido mais amplo do termo. 

 Como Universidade: 

● testemunhar e construir comunhão e fraternidade na comunidade 

acadêmica e estendê-las à comunidade local; 

● ter presentes, em suas opções, as necessidades das classes populares; 

● respeitar a diferença e propiciar o crescimento dos integrantes da 

comunidade acadêmica; 

● oferecer, à sociedade e à Igreja, profissionais com fundamentada formação 

ética, cultural, tecnológica e científica. 
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1.1.2.6 Visão de futuro 

A Universidade Católica de Brasília será uma instituição de referência na excelência 

acadêmica e na geração do desenvolvimento sustentável. 

Para a consecução dessa visão de futuro, a UCB desenhou objetivos estratégicos com 

base nas perspectivas de crescimento e na consolidação desta Universidade como referencial 

de qualidade no Ensino Superior, dentro do cenário local, regional e nacional, bem como pelas 

diretrizes de sua mantenedora.  

A UCB estabeleceu alguns projetos como balizadores e prioritários para o seu 

desenvolvimento, bem como a sua correlação entre futuras metas e ações. Esse processo 

contará com uma avaliação permanente e ajustável, em função de um conjunto de fatores 

internos e externos inter-relacionados.  

Os projetos têm por finalidade apresentar os principais elementos que compõem o 

processo de revitalização do modelo de gestão da Universidade Católica de Brasília e estabelecer 

os pilares do planejamento estratégico, visando ao desenvolvimento do Projeto de 

Universidade. 

1.1.3 Contexto do Curso 

A história da Universidade Católica de Brasília (UCB) está ligada à própria organização 

da UBEC, em 1972, e depois à instituição da Faculdade Católica de Ciências Humanas (FCCH), em 

1974, como sua primeira unidade de ensino. Diretores de Colégios Religiosos de Brasília 

discutiram e decidiram por iniciativa do então Padre José Teixeira da Costa Nazareth, se reunir 

para tratar do assunto e desdobraram-se em atividades que resultaram na criação da instituição 

responsável pelo surgimento da Universidade Católica: a União Brasiliense de Educação e 

Cultura (UBEC). 

O registro em cartório da Ata da Assembleia, Estatuto e Posse da 1ª Diretoria, 

acontecido no dia 12 de agosto de 1972, oficializou o grupo de Diretores de Escolas Católicas de 

Brasília na fundação da UBEC - sociedade civil de direito privado e objetivos educacionais, 

assistenciais, filantrópicos e sem fins lucrativos - cujo principal objetivo foi criar, na cidade de 

Brasília, uma Universidade Católica. Eram nove congregações, todas com mais de 100 anos de 

experiência internacional em Educação. Daquelas iniciais, permaneceram cinco associadas à 

frente da UBEC: Irmãos Salesianos (São João Bosco); Irmãos Lassalistas (São João Batista de La 

Salle); Irmãos Maristas (São Marcelino Champagnat); Padres Estigmatinos (São Gaspar Bertoni); 
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e Irmãs Salesianas (Santa Maria Mazzarelo) até que, em 2005, o Instituto Católico de Minas 

Gerais (inspirado no carisma educativo de Pe. Josephus Cornelius Marie de Man), se tornou a 

nova associada, com a integração de suas mantidas à UBEC. 

A primeira unidade, a Faculdade Católica de Ciências Humanas (FCCH), foi sediada 

provisoriamente no Plano Piloto de Brasília, tendo início em 12 de março de 1974, com os cursos 

de Economia e Administração de Empresas, que funcionaram no Colégio Sagrado Coração de 

Maria; e com o curso de Pedagogia, cujas aulas ocorreram no Colégio Marista, na região 

administrativa de Taguatinga. Nos anos 1980, duas outras Faculdades: a Faculdade Católica de 

Tecnologia e a Faculdade de Educação reuniram-se à FCCH e alteraram-se Estatutos e 

Regimentos, em razão da nova realidade conjuntural, permitindo uma estrutura de ensino 

coerente e adequada à sua própria expansão, sendo então instaladas as Faculdades Integradas 

da Católica de Brasília (FICB). 

A Católica priorizou cursos na área de Educação, de capacitação dos docentes da 

Secretaria de Educação do DF e a Graduação na área de Ciência e Tecnologia, levando-se em 

conta o conhecimento, experiências históricas e proposições das FICB nessa área. A criação da 

Faculdade Católica de Tecnologia, reunindo os cursos de Ciências (Matemática, Física, Química 

e Biologia) e o Curso Superior de Tecnologia em Processamento de Dados, mostrava a expansão 

gradativa e segura da Católica. Em março de 1985, o campus, posteriormente denominado 

campus I da Católica de Brasília, em Taguatinga, foi inaugurado com o primeiro prédio, hoje 

denominado de São João Batista de La Salle. O desenvolvimento das FICB confirmava as 

possibilidades dos trabalhos acadêmicos consolidando os objetivos, diretrizes de ação e metas 

na elaboração do projeto para o reconhecimento das FICB como universidade, e uma das ações 

necessárias foi a implantação do Curso de Mestrado em Educação, com início das aulas em 1994. 

De acordo com a Portaria nº 1.827, de 28 de dezembro de 1994, a Católica foi 

reconhecida pelo Ministério da Educação como Universidade Católica de Brasília (UCB) e, no dia 

23 de março de 1995, foi oficialmente instalada seu campus I, em Taguatinga.  

Da primeira até a quinta (atual) gestão universitária, cada equipe de Reitoria e demais 

colaboradores desenvolveu metodologia específica para melhorar a atuação da Católica, tanto 

interna quanto externamente, destacando-se a elaboração de seus Planos de Desenvolvimento 

Institucional adequados aos desafios contemporâneos. 

Acompanhando esta linha de planejamentos bem estruturados, viu-se que, para 

consolidação da Pós-graduação Stricto Sensu, a instalação de uma sede própria para este 

segmento era imprescindível, sendo então realizada uma instalação no Plano Piloto de Brasília, 

em 1998, no campus II, acompanhada da implantação de outros cursos de mestrados, como: 

Economia (1998), Gestão do Conhecimento e da Tecnologia da Informação (1998), Psicologia 
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(1999), Educação Física (1999), Planejamento e Gestão Ambiental (2000), Ciências Genômicas e 

Biotecnologia (2000), Direito (2003), Gerontologia (2005) e Comunicação (2008). A expansão do 

stricto sensu se fortaleceu com a criação dos cursos de doutorados em Ciências Genômicas e 

Biotecnologia (2003), Educação Física (2006), Economia (2006), Educação (2009) e Psicologia 

(2012). 

Os Projetos Pedagógicos de todos os Cursos da UCB, diversificados nas áreas de 

humanas, sociais, tecnológicas e ciências da saúde, totalizaram mais de 40 cursos presenciais 

até o final da década, distribuídos na graduação e na pós-graduação. Somam-se a eles os 

programas, projetos e ações de extensão. A Educação a Distância tornou-se área para o 

desenvolvimento de tecnologias na educação e, mais que isso, conquistou espaço internacional 

com cursos de graduação e pós-graduação lato sensu, nas áreas de Administração, Filosofia, 

Turismo, Pedagogia, Ciências Contábeis e Cursos Tecnológicos.  

Recredenciada pela Portaria de número 624, de 2012, do Ministério da Educação (MEC), 

a Católica, hoje, com 22 anos como Universidade e 45 anos como Instituição de Ensino Superior 

em Brasília, se destaca, além da tradição, por proporcionar formação acadêmica e profissional, 

privilegiando os princípios éticos, a cidadania e a interação humana aos seus estudantes. 

2. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

Os cursos e programas da Universidade Católica de Brasília organizam-se em Escolas 

cuja denominação decorre da capacidade instalada e de decisão administrativa da Reitoria. O 

Curso de Pedagogia integra a Escola de Educação, Tecnologia e Comunicação.  

A Escola de Educação, Tecnologia e Comunicação tem seu próprio Colegiado no qual 

são discutidos assuntos de interesse da área com o objetivo de integrar ações balizadas pela 

missão da Instituição que, consonante com os princípios da Universidade, delineia seu projeto 

de desenvolvimento, tendo como base o objetivo primordial de oferecer um ensino de 

qualidade, articulado com o desenvolvimento da tríade universitária: ensino, pesquisa e 

extensão, colocando-o a serviço da comunidade. 

A Escola de Educação, Tecnologia e Comunicação foi concebida com a 

responsabilidade coletiva de formar professores competentes, críticos e compromissados com 

o desenvolvimento social e econômico do país. Isso se reflete num processo permanente de 

integração horizontal e vertical dos cursos, compatível com a natureza, exigências, diretrizes 

curriculares e especificidades de cada curso.  
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O Curso de Pedagogia, considerando a Resolução CNE/CP Nº 1, de 15 de maio de 2006, 

apropria-se da docência como o alicerce da formação do pedagogo. Por conseguinte, apresenta 

uma formação interdisciplinar, não fragmentada em habilitações, assume a gestão como 

elemento essencial para a formação do professor e expõe a pesquisa e o estágio como centrais 

no processo de formação inicial dos docentes. Dessa forma, o currículo tem como princípios as 

dimensões teórico-práticas, a investigação e a reflexão crítica. 

A superação da dicotomia entre teoria e prática no processo formativo de professores 

se materializa na organização curricular aqui proposta, uma vez que, a teoria se apresenta a 

partir dos questionamentos que surgem por meio de investigações do cotidiano da escola e da 

prática docente com vistas a formar um profissional que saiba enfrentar as situações adversas 

do processo de ensino e aprendizagem com uma postura ativa e que busque soluções criativas 

com vistas a potencializar a capacidade de aprender dos estudantes do ensino fundamental. 

Pedagogo que sabe construir estratégias de ensino efetivas e voltadas para as diversas 

realidades do Brasil na educação infantil, nos anos iniciais do ensino fundamental e educação 

de jovens e adultos, primeiro segmento. 

No Curso de Pedagogia a investigação apresenta-se como proposta epistemológica e 

metodológica que recupera a relação dinâmica e intrínseca entre teoria e prática, já que em um 

processo investigativo, a teoria abre campo de inteligibilidade sobre a prática que, por sua vez, 

impõe novos desafios à teoria ininterruptamente. 

A reflexão crítica no curso de Pedagogia visa uma atuação pedagógica coerente com a 

teoria e a prática vivenciada na graduação. Este pedagogo será capaz de agir em diversos 

espaços educativos de maneira ética e autônoma compreendendo a realidade a partir do 

contexto atual. O que capacita este profissional para se inserir em um mercado amplo e 

competitivo que abrange a Educação Infantil, os anos iniciais do Ensino fundamental e espaço 

educativos não escolares que permitam sua atuação. 

Em 2014, o Congresso Nacional aprovou o Plano Nacional de Educação que foi 

sancionado pela Presidenta da República sem vetos, o qual transformou-se na Lei nº 

13.005/2014. Esse Plano, que é um Plano de Estado passa a ser o desencadeador das políticas 

públicas na área de educação, aponta o artigo 2º as seguintes diretrizes:  

I - erradicação do analfabetismo; 

II - universalização do atendimento escolar; 

III - superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania 

e na erradicação de todas as formas de discriminação; 
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IV - melhoria da qualidade da educação;  

V - formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos 

em que se fundamenta a sociedade; 

VI - promoção do princípio da gestão democrática da educação pública;  

VII - promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do País;  

VIII - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como 

proporção do Produto Interno Bruto - PIB, que assegure atendimento às necessidades de 

expansão, com padrão de qualidade e equidade;  

IX - valorização dos (as) profissionais da educação;  

X - promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à 

sustentabilidade socioambiental. 

Ainda no PNE, a estratégia 15.3 prever: “ampliar programa permanente de iniciação à 

docência a estudantes matriculados em cursos de licenciatura, a fim de aprimorar a formação 

de profissionais para atuar no magistério da educação básica. A estratégia 15.6 propõe: 

promover a reforma curricular dos cursos de licenciatura e estimular a renovação pedagógica, 

de forma a assegurar o foco no aprendizado do(a) aluno(a), dividindo a carga horária em 

formação geral, formação na área do saber e didática específica e incorporando as modernas 

tecnologias de informação e comunicação, em articulação com a base nacional comum dos 

currículos da educação básica, de que tratam as estratégias 2.1, 2.2, 3.2 e 3.3 deste PNE (BRASIL, 

2014). 

Dessa maneira, o Projeto do Curso de Pedagogia, pactua com os novos desafios para a 

formação docente e com a própria Base Nacional Comum Curricular – BNCC (2015), que enfatiza 

elementos fundamentais que precisam ser ensinados nas Áreas de Conhecimento de 

Matemática, Linguagens, nas Ciências da Natureza e Humanas.  Ademais, incorpora em seu 

currículo, conteúdos indispensáveis que busquem promover os direitos humanos, à diversidade 

e à sustentabilidade socioambiental, por meio de estudos sobre os direitos das crianças e 

adolescentes, a igualdade de gênero, o combate ao racismo, entre outros temas 

contemporâneos. 

O projeto aqui apresentado está coerente com a estratégia 15.6 do Plano Nacional de 

Educação, ao se organizar com vistas a uma formação focada na aprendizagem discente, com 

formação geral, as didáticas, a prática e incorporação das novas tecnologias da informação e 

comunicação. 
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Nessa perspectiva, o Curso de Pedagogia apresenta-se diante da construção de um 

novo paradigma na formação de professores, que visa superar o modelo tradicional positivista 

de educação. Assim sendo, apresenta-se também na modalidade a distância que é uma 

possibilidade de (re)significação paradigmática no contexto do processo de formação de 

professores, pois essa modalidade favorece a interação entre os sujeitos, propiciando o diálogo, 

a troca, a construção coletiva, na qual o professor assume um novo papel no processo de ensino-

aprendizagem, diferente do de transmissor de conhecimentos, pois assume, juntamente com os 

alunos, uma posição de parceria. 

O investimento, a oferta e a demanda crescente por cursos e disciplinas virtuais 

reforçam a importância que a Educação a Distância tem hoje no contexto da Universidade 

Católica de Brasília (UCB) que, posicionando-se à frente do seu tempo, abre novas possibilidades 

de atuar em espaços remotos presencialmente, contribuindo para a construção coletiva e 

dinâmica do saber.  

A educação a distância propicia novas formas e oportunidades de aprendizagem, cria 

espaços virtuais de interação e reorganiza de maneira flexível as dimensões espaciais e 

temporais dos processos educacionais. Na estratégia da formação, a educação a distância é uma 

oportunidade de reinvenção da prática pedagógica, de experiência promotora de maior 

autonomia dos estudantes, de acesso às novas mídias e de um redimensionamento do papel 

dos professores. 

O cuidadoso desenho dos cursos, a elaboração de conteúdos exclusivos e a proposta 

híbrida, tornam-se aliadas das ações, potencializando procedimentos e repercutindo em 

iniciativas no ambiente virtual de aprendizagem, tornando-o interativo, evidenciando a 

qualidade metodológica e curricular. Desta forma, o Curso de Pedagogia está estruturado em 8 

semestres, distribuídos em 33 componentes curriculares, de 130 créditos, perfazendo uma carga 

horária total de 3.240 horas, distribuídas da seguinte forma: 400 horas de prática como 

componente curricular, 400 horas para os estágios supervisionados, 2.240 horas destinadas aos 

demais componentes curriculares, e 200 horas de atividades complementares. 

2.1 Concepção do Curso 

2.1.1 Coerência do Curso com as Diretrizes Curriculares Nacionais 

O Conselho Nacional de Educação aprovou em 2015, por meio do Parecer CNE/CP Nº: 

2/2015 as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e Continuada dos 

Profissionais do Magistério da Educação Básica. 
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Em seu Artigo 2º, § 1º, a referida resolução compreende a “docência como ação 

educativa e como processo pedagógico intencional e metódico, envolvendo conhecimentos 

específicos, interdisciplinares e pedagógicos, conceitos, princípios e objetivos da formação que 

se desenvolvem na construção e apropriação dos valores éticos, linguísticos, estéticos e políticos 

do conhecimento inerentes à sólida formação científica e cultural do ensinar/aprender, à 

socialização e construção de conhecimentos e sua inovação, em diálogo constante entre 

diferentes visões de mundo”. O presente projeto do curso de Pedagogia contempla tal definição 

de docência ao abranger os três núcleos sugeridos pela resolução, Artigo 12, quais sejam: 

I - núcleo de estudos de formação geral, das áreas específicas e interdisciplinares, e do 

campo educacional, seus fundamentos e metodologias, e das diversas realidades educacionais 

- neste, presume-se a abrangência de conteúdos de diferentes áreas do conhecimento, temas 

pedagógicos e específicos com a finalidade de desenvolver as pessoas, as organizações e as 

políticas para a área de educação.  

II - núcleo de aprofundamento e diversificação de estudos das áreas de atuação 

profissional, incluindo os conteúdos específicos e pedagógicos, priorizadas pelo projeto 

pedagógico das instituições, em sintonia com os sistemas de ensino, que, atendendo às 

demandas sociais.  

III - núcleo de estudos integradores para enriquecimento curricular, neste projeto, 

compreende projetos de iniciação científica, iniciação à docência, além de atividades práticas 

articuladas com os sistemas de ensino público e privado.  

Ademais, o presente currículo está proporcionando atividades de comunicação e 

expressão visando à aquisição e à apropriação de recursos de linguagem capazes de comunicar, 

interpretar a realidade estudada.  

Sendo assim, os eixos serão contemplados conforme as disciplinas: 

FORMAÇÃO REQUISITADA PELAS DCN PARA A 
FORMAÇÃO INICIAL EM NÍVEL SUPERIOR * 

DISCIPLINAS/COMPONENTES 
CURRICULARES 

CARGA 
HORÁRIA 

1. Art. 8º, I- atuar com ética e compromisso com vistas à 
construção de uma sociedade justa, equânime, igualitária; 

Humanidade, Sociedade e 
Ética 

80h 

2. Art. 8º, V - relacionar a linguagem dos meios de 
comunicação à educação, nos processos didático-
pedagógicos, demonstrando domínio das tecnologias de 
informação e comunicação para o desenvolvimento da 
aprendizagem; 

Textos e Práticas Digitais 80h 
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FORMAÇÃO REQUISITADA PELAS DCN PARA A 
FORMAÇÃO INICIAL EM NÍVEL SUPERIOR * 

DISCIPLINAS/COMPONENTES 
CURRICULARES 

CARGA 
HORÁRIA 

3. Art. 8º, VIII - demonstrar consciência da diversidade, 
respeitando as diferenças de natureza ambiental-
ecológica, étnico-racial, de gêneros, de faixas geracionais, 
de classes sociais, religiosas, de necessidades especiais, de 
diversidade sexual, entre outras; 

Humanidade, Sociedade e 
Ética 

 
80h 

Direitos Humanos e Educação: 
Cultura Afro-brasileira, 

Indígena e Cigana 
80h 

4. Art. 8º, IX - atuar na gestão e organização das instituições 
de educação básica, planejando, executando, 
acompanhando e avaliando políticas, projetos e programas 
educacionais; 
Art. 8º, XIII - estudar e compreender criticamente as 
Diretrizes Curriculares Nacionais, além de outras 
determinações legais, como componentes de formação 
fundamentais para o exercício do magistério. 

Educação Continuada 80h 

5. Art. 8º, X - participar da gestão das instituições de 
educação básica, contribuindo para a elaboração, 
implementação, coordenação, acompanhamento e 
avaliação do projeto pedagógico; 

Estágio Supervisionado em 
Gestão Escolar 

80h 

6. Art. 8º, XII - utilizar instrumentos de pesquisa adequados 
para a construção de conhecimentos pedagógicos e 
científicos, objetivando a reflexão sobre a própria prática e 
a discussão e disseminação desses conhecimentos; 

Iniciação à Pesquisa Científica 80h 

*(CURSOS DE LICENCIATURA, CURSOS DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA PARA GRADUADOS E CURSOS DE 
SEGUNDA LICENCIATURA) E PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA. 

 

Formação requisitada pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso: 

LICENCIATURA EM PEDAGOGIA 
DISCIPLINAS/ 

COMPONENTES 
CURRICULARES 

CARGA 
HORÁRIA 

1. Art. 2º, § 2º, inciso II: a aplicação ao campo da educação, 
de contribuições, entre outras, de conhecimentos como o 
filosófico, o histórico, o antropológico, o ambiental-
ecológico, o psicológico, o linguístico, o sociológico, o 
político, o econômico, o cultural. 

Prática Pedagógica I- História 
da Pedagogia e Campos de 

Intervenção 
80h 

Prática Pedagógica II – 
Fundamentos Filosóficos e 
Sociológicos da Educação 

160h 

Psicologia da Educação 80h 

2. Art. 3º, parágrafo único, inciso II: a pesquisa, a análise e a 
aplicação dos resultados de investigações de interesse da 
área educacional; 

Iniciação à Pesquisa Científica 80h 

Educação de Jovens e Adultos 80h 
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LICENCIATURA EM PEDAGOGIA 
DISCIPLINAS/ 

COMPONENTES 
CURRICULARES 

CARGA 
HORÁRIA 

3. Art. 6º, Inciso I Estudos Básicos: aplicação, em práticas 
educativas, de conhecimentos de processos de 
desenvolvimento de crianças, adolescentes, jovens e 
adultos, nas dimensões física, cognitiva, afetiva, estética, 
cultural, lúdica, artística, ética e biossocial. 

Introdução à Educação 
Superior 

80h 

Alfabetização e Letramento 80h 

Mediação e Prática Pedagógica 80h 

4. Art. 6º, Inciso I Estudos Básicos: aplicação de princípios 
da gestão democrática em espaços escolares e não-
escolares. 

Gestão Educacional e 
Pedagogia Empresarial 

80h 

5. Art. 6º, Inciso I Estudos Básicos: observação, análise, 
planejamento, implementação e avaliação de processos 
educativos e de experiências educacionais, em ambientes 
escolares e não escolares. 

Fundamentos da 
aprendizagem 

80h 

Currículo, Planejamento e 
Avaliação 

80h 

Prática Pedagógica III - 
Educação Especial e suas 

Interfaces 
160h 

6. Art. 6º, Inciso I Estudos Básicos: utilização de 
conhecimento multidimensional sobre o ser humano, em 
situações de aprendizagem. 

Fundamentos da 
Aprendizagem 

80h 

Psicologia da Educação 80h 

7. Art. 6º, Inciso I Estudos Básicos: realização de diagnóstico 
sobre necessidades e aspirações dos diferentes segmentos 
da sociedade, relativamente à educação, sendo capaz de 
identificar diferentes forças e interesses, de captar 
contradições e de considerá-lo nos planos pedagógico e de 
ensino-aprendizagem, no planejamento e na realização de 
atividades educativas. 

Alfabetização e Letramento 80h 

Educação e Literatura 
Infantojuvenil 

80h 

Currículo, Planejamento e 
Avaliação 

80h 

Prática Pedagógica III – 
Educação Especial e suas 

Interfaces 
160h 

Políticas e Gestão da Educação 
Básica 

80h 

8. Art. 6º, Inciso I Estudos Básicos: planejamento, execução 
e avaliação de experiências que considerem o contexto 
histórico e sociocultural do sistema educacional brasileiro, 
particularmente, no que diz respeito à Educação Infantil, 
aos anos iniciais do Ensino Fundamental e à formação de 
professores e de profissionais na área de serviço e apoio 
escolar; 

Fundamentos da Educação 
Infantil 

80h 

9. Art. 6º, Inciso I Estudos Básicos: estudo da Didática, de 
teorias e metodologias pedagógicas, de processos de 
organização do trabalho docente. 

Mediação e Prática Pedagógica 80h 
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LICENCIATURA EM PEDAGOGIA 
DISCIPLINAS/ 

COMPONENTES 
CURRICULARES 

CARGA 
HORÁRIA 

10. Art. 6º, Inciso I Estudos Básicos: decodificação e 
utilização de códigos de diferentes linguagens utilizadas por 
crianças, além do trabalho didático com conteúdos, 
pertinentes aos primeiros anos de escolarização, relativos à 
Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História e 
Geografia, Artes, Educação Física. 

Metodologia em Pesquisa e 
Educação 

80h 

Metodologia da Matemática 80h 

Metodologia da Língua 
Portuguesa 

80h 

Metodologia da História e 
Geografia 

80h 

Metodologia das Ciências 
Naturais 

80h 

Ludicidade e Linguagens: 
Música e Movimento 

80h 

Ludicidade e Linguagens: Artes 
Cênicas e Visuais 

80h 

11. Art. 6º, Inciso I Estudos Básicos: estudo das relações 
entre educação e trabalho, diversidade cultural, cidadania, 
sustentabilidade, entre outras problemáticas centrais da 
sociedade contemporânea. 

Direitos Humanos e Educação: 
Cultura Afro-brasileira, 

Indígena e Cigana 
80h 

12. Art. 6º, Inciso I Estudos Básicos: relacionar as linguagens 
dos meios de comunicação à educação, nos processos 
didático-pedagógicos, demonstrando domínio das 
tecnologias de informação e comunicação adequadas ao 
desenvolvimento de aprendizagens significativas; 

Ensino Híbrido: Ciberespaço e 
suas Interfaces 

80h 

Textos e Práticas Digitais 80h 

13. Art. 6º, Inciso I Estudos Básicos: atenção às questões 
atinentes à ética, à estética e à ludicidade, no contexto do 
exercício profissional, em âmbitos escolares e não-
escolares, articulando o saber acadêmico, a pesquisa, a 
extensão e a prática educativa. 

Educação Continuada 80h 

14. Art. 6º, Inciso I Estudos Básicos: estudo, aplicação e 
avaliação dos textos legais relativos à organização da 
educação nacional. 

Políticas e Gestão da Educação 
Básica 

80h 

15. Art. 6º, Inciso II Aprofundamento e Diversificação de 
Estudos: investigações sobre processos educativos e 
gestoriais, em diferentes situações institucionais: escolares, 
comunitárias, assistenciais, empresariais e outras. 

Gestão Educacional e 
Pedagogia Empresarial 

80h 

16. Art. 6º, Inciso II Aprofundamento e Diversificação de 
Estudos: avaliação, criação e uso de textos, materiais 
didáticos, procedimentos e processos de aprendizagem que 
contemplem a diversidade social e cultural da sociedade 
brasileira. 

Direitos Humanos e Educação: 
Cultura Afro-Brasileira, 

Indígena e Cigana 
80h 
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LICENCIATURA EM PEDAGOGIA 
DISCIPLINAS/ 

COMPONENTES 
CURRICULARES 

CARGA 
HORÁRIA 

17. Art. 6º, Inciso II Aprofundamento e Diversificação de 
Estudos: estudo, análise e avaliação de teorias da educação, 
a fim de elaborar propostas educacionais consistentes e 
inovadoras. 

Empreendedorismo 80h 

18. Art. 6º, Inciso III e Art. 7º Estudos Integradores: Trabalho 
de Curso 

TCC 80h 

19. Art. 7º, Incisos: (inciso II) Estágio Supervisionado 
prioritariamente em Educação Infantil e nos anos iniciais do 
Ensino Fundamental, contemplando também outras áreas 
específicas, se for o caso, conforme o projeto pedagógico 
da instituição. 

Estágio Supervisionado em 
Gestão Escolar 

80h 

Estágio Supervisionado I - 
Educação Infantil 

160h 

Estágio Supervisionado II - 
Ensino Fundamental Anos 

Iniciais e Educação de Jovens e 
Adultos 

160h 

A sistematização apresentada evidencia a importância da práxis. Percebe-se que um dos 

elementos centrais desta resolução é a previsão de 400 (quatrocentas) horas de prática como 

componente curricular, distribuídas ao longo do processo formativo. Esta percepção é uma 

realidade no curso de Pedagogia consubstanciada em parcerias com escolas públicas e privadas 

do sistema de ensino do DF. Ressalta-se que na história do curso de Pedagogia na UCB, a prática 

sempre existiu como um componente curricular, ao ser uma prática que produz o ensino com 

vistas a mais aprendizagens dos discentes. Desde os projetos de microensino às atividades 

práticas de inúmeras disciplinas em escolas variadas, a Pedagogia tem um acúmulo em conceber 

a prática como componente curricular. 

Neste novo projeto, a correlação teoria-prática se fortalece mediante a articulação com 

a rede pública de ensino do DF com vistas a ter escolas polos em que os estudantes irão realizar 

as práticas orientadas pelos professores em suas disciplinas. Como contrapartida, o curso 

oferece a sua estrutura física e humana para potencializar a melhoria da qualidade das escolas 

públicas no país e, assim, realizar uma formação respalda na realidade das escolas que fazem a 

educação básica cotidianamente. 

Com efeito, o projeto do curso se articula definitivamente com a construção de uma 

docência que planeja, que age intencionalmente e metodicamente, ao abarcar conhecimentos 

específicos, interdisciplinares e pedagógicos, assim como aspectos relacionados à ampliação e 

ao aperfeiçoamento do uso da língua portuguesa e às habilidades comunicativas, oral e escrita, 
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como elementos fundamentais da formação dos professores e à aprendizagem de Libras, e, às 

questões éticas, estéticas e relativas à diversidade étnico-racial, de gênero, sexual, de faixa 

geracional e sociocultural como princípios de equidade e de convivência pacífica na construção 

de uma cultura de paz. 

2.1.2 Articulação do Curso com as Políticas Institucionais 

O compromisso da UCB em elevar o nível humanístico e técnico dos profissionais 

brasileiros está presente em sua missão: “Atuar solidária e efetivamente para o 

desenvolvimento integral da pessoa humana e da sociedade, por meio da geração e comunhão 

do saber, comprometida com a qualidade e os valores éticos e cristãos, na busca da verdade”. 

Nesse sentido, a Instituição não quer formar apenas profissionais, mas cidadãos que contribuam 

para o desenvolvimento do país em todos os níveis, conforme expresso na Carta de Princípios, 

de 1998, marco referencial para diversos outros documentos elaborados posteriormente: os 

Projetos Pedagógicos dos Cursos, os Planos Estratégicos, o Projeto Pedagógico Institucional e a 

elaboração de sua Missão e Visão de Futuro. A Carta de Princípios afirma que: 

[...] A UCB lê a realidade do contexto em que se encontra e orienta a sua 
existência à luz da prática educativa dos fundadores das congregações 
religiosas integrantes da UBEC, privilegiando:  
- a catolicidade como abertura ao diálogo; 
- a cidadania como compromisso de integração social; 
- a competência em todo o seu agir. (UCB, 1998) 
 

A missão da UCB projeta-se no Curso de Pedagogia na medida em que estimula a 

formação de profissionais que lidarão com a complexidade de uma sociedade dinâmica em 

constante transformação. Portanto, exige dos estudantes agilidade, habilidade para lidar com 

crises e solucionar problemas, percepção de vários públicos e ausência de respostas prontas e 

fechadas. Tomando como base os princípios e valores da missão da UCB, o Curso de Pedagogia 

busca atuar dentro dos preceitos apresentados pela Resolução CNE\CP N1, de 15 de maio de 

2006 da formação profissional, como ação educativa e processo pedagógico metódico e 

intencional, construído em relações sociais, étnico-raciais e produtivas, as quais influenciam 

conceitos, princípios e objetivos da Pedagogia, desenvolvendo-se na articulação entre 

conhecimentos científicos e culturais, valores éticos e estéticos inerentes a processos de 

aprendizagem, de socialização e de construção do conhecimento, no âmbito do diálogo entre 

diferentes visões de mundo, do mercado de trabalho, atender a demandas e necessidades da 

sociedade que, cada vez mais, requer cidadãos bem informados, éticos, atualizados e abertos à 

educação continuada. 
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A formação de um profissional focada nos preceitos acima listados pode efetivamente 

contribuir para a construção de uma sociedade melhor e, nesse sentido, a universidade 

corporifica sua missão de buscar a verdade e desenvolver os valores cristãos, especialmente, a 

partir de uma atuação solidária e ética. 

As ações planejadas, executadas e avaliadas no Curso de Pedagogia estão alinhadas à 

missão da Universidade Católica de Brasília e comungam dos mesmos fundamentos expressos 

nos princípios estruturantes contemplados em seu Projeto Pedagógico Institucional, são eles: a 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; a pastoralidade, a extensionalidade e a 

sustentabilidade. Esses princípios fazem parte do arcabouço inspiracional e constituem-se 

numa energia potencializadora da gestão organizacional, da ação acadêmica e da atuação 

social. (CONSEPE, Resolução 63/2009) 

O princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão está referendado na 

Carta Magna e assim dispõe o artigo 207 da Constituição de 1988: “as universidades gozam de 

autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial e obedecerão 

ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão”, princípio que foi acolhido 

pelo artigo 4º do Estatuto da UCB. A concepção de que o tripé formado pelo ensino, a pesquisa 

e a extensão constitui eixo fundamental da universidade brasileira e não pode ser 

compartimentado está também presente na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira – 

LDB. (CONSEPE, Resolução 63/2009) 

Da mesma forma, o Projeto Pedagógico Institucional da Universidade Católica de Brasília 

afirma que o princípio da indissociabilidade direciona e confere unidade intrínseca à criação, 

sistematização e acessibilidade do conhecimento. O que configura, portanto, uma integração 

entre essas atividades não é a somatória de um conjunto de ações, mas a introdução de um 

processo que estimula a disposição do sujeito para ensinar e aprender por meio da pesquisa, do 

ensino e da extensão. (CONSEPE, Resolução 63/2009) 

E acrescenta as atividades do ensino, da pesquisa e da extensão são tempos, espaços e 

processos de aprendizagem, em vista da formação do educando e da transformação social. Para 

tanto, a universidade precisa constituir-se, cada vez mais, numa comunidade de aprendizes 

onde se desenvolvem os talentos, as competências e as habilidades necessárias para a formação 

pessoal, profissional e social. A atitude aprendente é, portanto, o elemento integrador das 

diversas formas de produção e comunicação do conhecimento. (CONSEPE, Resolução 63/2009). 

Finalmente, cabe ressaltar que, para a construção da indissociabilidade, são necessárias 

condições concretas que se traduzem em atividades que promovam a reflexão a partir de 
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situações-problema, a observação participante e a proposição de estratégias de intervenção. Os 

grupos de estudo, as semanas temáticas, as atividades práticas e de pesquisa são recursos 

utilizados recorrentemente no processo de aprendizagem. (CONSEPE, Resolução 63/2009). 

2.1.3 Objetivos do Curso 

Considerando as Diretrizes Curriculares Nacionais do Ministério da Educação para o 

Curso de Pedagogia, os estudantes devem ser preparados para trabalhar com um repertório de 

informações e habilidades, cuja consolidação será proporcionada no exercício da profissão e 

fundamentada em princípios de interdisciplinaridade, contextualização, democratização, 

pertinência e relevância social, ética e sensibilidade afetiva e estética. 

2.1.3.1. Geral 

Formar licenciados em Pedagogia para atuarem, com compromisso ético e competência 

técnica, como professores na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental e 

como pesquisadores e gestores dos processos pedagógicos em espaços escolares e não 

escolares.  

2.1.3.2. Específicos 

● Compreender a dinâmica da realidade social e das diferentes áreas do 

conhecimento que contribuem para a formação pedagógica. 

● Problematizar a relação entre o eu e o outro nos processos de desenvolvimento e 

aprendizagem, compreendendo os ambientes educativos como um espaço sociocultural 

onde a diversidade, a alteridade e a reflexão sobre as diferentes presenças se faz 

importante. 

● Perceber a si e a seus futuros estudantes como sujeitos construtores de suas 

próprias aprendizagens, buscando a construção de um ambiente educativo inserido na 

realidade aberta a múltiplas relações sociais perpassadas por subjetividades e 

intersubjetividades. 

● Atuar como gestor da educação, considerando as dimensões da sala de aula, da 

aprendizagem e da regulação da ação pedagógica de maneira geral. 

● Apropriar-se do conhecimento científico, dos métodos, das técnicas e das 

tecnologias necessárias à construção de uma prática profissional ética e competente, 



Projeto Pedagógico de Curso 

30 
 

tendo em vista sua atuação numa escola – na docência, coordenação de processos 

pedagógicos ou gestão - ou em instituição não escolar. 

● Construir um referencial teórico-prático que possibilite acompanhar o novo 

conhecimento gerado continuamente, e mesmo gerar novos conhecimentos, com vistas 

a uma atuação eficiente no processo de ensino-aprendizagem e em todas as áreas 

vinculadas diretamente ou não à educação escolar. 

2.1.4 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 competências e habilidades específicas do estudante do Curso de Pedagogia, listadas 

abaixo, estão estruturadas de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de 

Graduação, com as necessidades e especificidades regionais, bem como com as demandas do 

ENADE/MEC, e em coerência com os objetivos gerais e específicos do curso. 

A partir da formação proporcionada pela Universidade Católica de Brasília (UCB), 

espera-se que os egressos de seus cursos sejam capazes de: 

● Pensar criticamente, analisar e se comprometer com a solução dos problemas da 

sociedade, contribuindo para a sua transformação através de uma atuação criativa e 

ética. 

● Transitar nas mais diferentes áreas do saber, estando aptos a adaptar-se e a 

desenvolver-se em outras áreas diferentes daquela de sua formação. 

● Trabalhar em equipe, interagindo com outras pessoas e culturas, sendo capaz de 

respeitar e conviver com as diferenças. 
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● Compreender de forma ampla e consistente o fenômeno educativo e sua prática que se 

dá em diferentes âmbitos e especialidades. 

● Articular ensino e pesquisa na produção do conhecimento e da prática pedagógica. 

● Dominar processos e meios de comunicação em suas relações com os problemas 

educacionais. 

● Administrar a própria formação continuada, tendo na UCB uma porta de entrada para 

futuros estudos e, especialmente, para uma postura de constante aprendiz diante da 

vida. 

2.1.5 Perfil do Egresso do Curso 

Com base nas especificidades definidas em suas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), 

na Resolução CNE/CP 01, de 15 de maio de 2006 e no artigo 5º da Constituição Federal, espera-

se, que o egresso do Curso de Pedagogia da Universidade Católica de Brasília, seja capaz de: 

I - atuar com ética e compromisso com vistas à construção de uma sociedade justa, equânime, 

igualitária; 

II - compreender, cuidar e educar crianças de zero a cinco anos, de forma a contribuir, para o 

seu desenvolvimento nas dimensões, entre outras, física, psicológica, intelectual, social; 

III - fortalecer o desenvolvimento e as aprendizagens de crianças do Ensino Fundamental, assim 

como daqueles que não tiveram oportunidade de escolarização na idade própria; 

IV - trabalhar, em espaços escolares e não-escolares, na promoção da aprendizagem de sujeitos 

em diferentes fases do desenvolvimento humano, em diversos níveis e modalidades do 

processo educativo; 

V - reconhecer e respeitar as manifestações e necessidades físicas, cognitivas, emocionais, 

afetivas dos educandos nas suas relações individuais e coletivas; 

VI - ensinar Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Artes, Educação 

Física, de forma interdisciplinar e adequada às diferentes fases do desenvolvimento humano; 

VII - relacionar as linguagens dos meios de comunicação à educação, nos processos didático-

pedagógicos, demonstrando domínio das tecnologias de informação e comunicação adequadas 

ao desenvolvimento de aprendizagens significativas; 

VIII - promover e facilitar relações de cooperação entre a instituição educativa, a família e a 

comunidade; 

IX - identificar problemas socioculturais e educacionais com postura investigativa, integrativa e 

propositiva em face de realidades complexas, com vistas a contribuir para superação de 

exclusões sociais, étnico-raciais, econômicas, culturais, religiosas, políticas e outras; 
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X - demonstrar consciência da diversidade e da alteridade, respeitando as diferenças de 

natureza ambiental-ecológica, étnico-racial, de gêneros, faixas geracionais, classes sociais, 

religiões, necessidades especiais, escolhas sexuais, entre outras; 

XI - desenvolver trabalho em equipe, estabelecendo diálogo entre a área educacional e as 

demais áreas do conhecimento; 

XII - participar da gestão das instituições contribuindo para elaboração, implementação, 

coordenação, acompanhamento e avaliação do projeto pedagógico; 

XIII - participar da gestão das instituições planejando, executando, acompanhando e avaliando 

projetos e programas educacionais, em ambientes escolares e não-escolares; 

XIV - realizar pesquisas que proporcionem conhecimentos, entre outros: sobre alunos e alunas 

e a realidade sociocultural em que estes desenvolvem suas experiências não-escolares; sobre 

processos de ensinar e de aprender, em diferentes meios ambiental-ecológicos; sobre 

propostas curriculares; e sobre organização do trabalho educativo e práticas pedagógicas; 

XV - utilizar, com propriedade, instrumentos próprios para construção de conhecimentos 

pedagógicos e científicos; 

XVI - estudar, aplicar criticamente as diretrizes curriculares e outras determinações legais que 

lhe caiba implantar, executar, avaliar e encaminhar o resultado de sua avaliação às instâncias 

competentes. 

2.1.6 Diferenciais competitivos do Curso 

Os diferenciais competitivos dos cursos da Universidade Católica de Brasília estão 

fundamentados no discente como protagonista do processo de ensino-aprendizagem; no 

docente como agente facilitador e mediador deste processo; no saber fundamentado na 

pesquisa e na articulação entre ensino, pesquisa e extensão. 

O Curso de Pedagogia da UCB procura agregar ao seu quadro docente, aqueles 

profissionais que tenham competência para também atuar como coordenadores de projetos 

de pesquisa e de extensão, notadamente de temas relacionados às políticas de educação, às 

tecnologias digitais, à diversidade e à inclusão.  

Há o entendimento de que a transdisciplinaridade, por todos almejada, seja mais 

facilmente conseguida quando os docentes estão inseridos nas distintas áreas da Instituição de 

Educação Superior. Sempre que possível, o professor de um componente curricular oferecido 

nos primeiros semestres letivos é também o responsável por um componente curricular próprio 

à pós-graduação. Esta experiência na pós-graduação é fator de melhoria em sua prática 

pedagógica na graduação e vice-versa. Os estudantes, de ambos os níveis, ganham com isso. Da 
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mesma forma, estudantes da graduação aprendem muito com aquele docente que participa ou 

participou de projetos de extensão. 

As DCN do Curso de Pedagogia e da Formação de Professores são expressivas quanto às 

diferentes concepções teórico-metodológicas próprias da Pedagogia e daquelas oriundas das 

áreas de conhecimentos afins, que deverão subsidiar a formação do Licenciado em Pedagogia. 

Assim, este instrumento legal possibilita o direcionamento das atividades propostas pela UCB, 

espaço dinâmico de saberes e de diálogo. Então, em sintonia com o que ocorre no contexto 

social, atenta às mudanças e às renovações que se sucedem e impulsionada pelas necessidades 

educativas da realidade em que se insere a UCB, não é possível abrir mão das DCN como um 

norteador do trabalho a ser realizado. 

Se as DCN destacam a docência como base da formação a ser oferecida no Curso de 

Pedagogia, a UCB busca, sem perder de vista a globalidade e as circunstâncias, utilizar com 

propriedade os instrumentos próprios para a construção dos conhecimentos pedagógicos e 

científicos necessários ao desenho de um novo projeto pedagógico para o curso, com o 

propósito de formar um novo pedagogo preparado para atuar em espaços escolares e não 

escolares, com condições de reconhecer as contribuições das tecnologias digitais e utilizá-las na 

mediação do processos de aprendizagem; capacitado para lidar com a diversidade e a 

alteridade, tornando a escola, cada vez mais, democrática e inclusiva. 

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 

2008) objetiva garantir o acesso, a participação e a aprendizagem dos estudantes com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação nas 

escolas regulares de educação básica desde a educação infantil até a educação superior. Para 

tanto, a formação do professor para a inclusão escolar é uma necessidade que os cursos de 

Pedagogia precisam incorporar para além de uma ou duas disciplinas em seu currículo. Neste 

sentido, os cursos de pedagogia nas modalidades presencial e a distância, da Universidade 

Católica de Brasília, tem como um de seus eixos a inclusão escolar, com vistas à produção de 

um trabalho docente que atenda às especificidades de aprendizagem e desenvolvimento de 

todas as crianças, em particular, das crianças e adolescentes com deficiências de modo que 

potencialize as aprendizagens, observando às diferenças físicas, sensoriais e intelectuais dos 

estudantes. 

Pensar o Projeto Pedagógico como instrumento referencial das práticas pedagógicas, 

das ações docentes e discentes e da gestão do curso, implica refletir sobre o que acontece no 

seu cotidiano e sobre as necessárias modificações que se sucedem, no processo histórico de 
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transformação social e, em consequência, no plano do conhecimento. Trata-se de um processo 

político-educativo que requer refletir sobre certa concepção de ser humano, de sociedade e de 

futuro, para tomar decisões conjuntas e compartilhar o trabalho e as responsabilidades na 

definição da política educativa do curso, a partir da experiência pedagógica cotidiana.  

Se na perspectiva da gestão democrática dos sistemas de ensino, a docência é 

compreendida como ação educativa que se constitui no ensino-aprendizagem, na pesquisa e 

na gestão de contextos educativos, institucionalmente a UCB e o Curso de Pedagogia se 

propõem à estruturação organizativa de um projeto pedagógico que garanta um espaço 

político, que contemple uma sólida formação teórica e interdisciplinar sobre o fenômeno 

educacional, a unidade teoria/prática e a compreensão da gestão democrática como 

instrumento de luta contra a gestão autoritária na escola.  

É importante ressaltar que o Curso de Pedagogia possui como diferencial o seu desenho 

pedagógico, que está centrado no estudante e nos processos de interatividade, potencializando 

as ações de organização e de gerenciamento contribuindo com a sua autonomia e 

possibilitando uma maior aprendizagem, uma vez que, os estudantes são instigados a aprender 

a pesquisar, a aprender a aprender, a aprender a trabalhar em equipe de forma cooperativa, 

respeitando às diversidades; desenvolvendo competências, vivenciando a práxis, o fazer, o ser 

e o conviver, utilizando as novas tecnologias de informação e comunicação. Para tanto, os 

professores oferecem estratégias e apoio à resolução dos problemas garantindo um 

envolvimento integrado e harmônico entre todos os atores do processo educativo. 

Os estudantes do Curso de Pedagogia da Universidade Católica de Brasília têm a 

oportunidade de participar de projetos institucionais que impactam significativamente na sua 

formação profissional e acadêmica, como o Programa de Bolsa de Iniciação à Docência 

(PIBID/CAPES); Programas de Pesquisa; Laboratório de Pedagogia (LAPED); Projeto de Extensão; 

a Brinquedoteca; além das atividades extramuros realizadas pelo curso no âmbito das 

disciplinas, como visitas técnicas, visitas a espaços culturais, aulas-passeio e viagens 

pedagógicas. 

2.2 Organização Curricular 

Na organização dos componentes curriculares, por semestre, são considerados os 

seguintes parâmetros:  

I - a quantidade mínima é de 4 créditos; 
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II - a quantidade de créditos dos componentes curriculares deve obedecer a múltiplos 

de 4; 

III - cada crédito equivale a 20 horas, à exceção de atividades práticas autorizadas pela 

Pró-Reitoria Acadêmica; 

IV - a carga horária mínima dos componentes curriculares é de 80 horas;  

V - o número mínimo de encontros semanais no semestre é de 20 semanas. 

Os componentes curriculares são organizados de acordo com as seguintes categorias:  

I - Teórica – com 75% de Atividade Teórica e 25% de Atividade Supervisionada; 

II - Teórico-Prática – com 25% de Atividade teórica, 50% de Atividade prática com 

professor e 25% de Atividade supervisionada; 

III - Teórico-Prático-Profissional I – com 18,75% de Atividade Teórica, 18,75% de 

Atividade Prática com professor e 62,5% Atividade Prática sem professor; 

IV - Teórico-Prático-Profissional II – com 9,375% de Atividade Teórica, 9,375% de 

Atividade Prática com professor e 81,25% Atividade prática sem professor; 

V - Estágio sem Preceptor I – com 37,5% a 9,375% de Atividade prática com professor e 

62,5% a 90,625% de Atividade prática sem professor; 

VI - Estágio sem Preceptor II – com 18,75% a 9,375% de Atividade prática com professor 

e 81,25% a 90,625% Atividade prática sem professor; 

VII - Estágio com Preceptor – 100% de Atividade Prática com professor; 

VIII - TCC – 100% de Atividade Prática com professor. 

 

As Atividades Supervisionadas configuram-se como atividades realizadas pelos 

estudantes fora de sala de aula, sob a supervisão do professor, com registro obrigatório no 

Ambiente Virtual de Aprendizagem, pelo estudante e, no Plano de Ensino, pelo professor 

(atividades propostas, critérios de avaliação e prazos de entrega) para as categorias Teóricas e 

Teórico-Prática.   

As categorias Teórico-prático-profissional I e II não possuem atividades supervisionadas, 

e sim, Atividades Práticas cujo detalhamento deve estar no Plano de Ensino e o 

acompanhamento também deve ser registrado no Ambiente Virtual de Aprendizagem. 

 Os componentes curriculares somam 3240 horas, que correspondem a 130 créditos. 

São 2880 horas de componentes obrigatórios e 160 horas de componentes optativos. Além 

disso, os estudantes devem realizar 200 horas de Atividades Complementares a serem somadas 
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ao total de horas no curso, perfazendo 3240 horas. O número de semestres para integralização 

é de no mínimo 08 e no máximo 16.  

2.2.1 Matriz Curricular 
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2.2.2 Ementário e bibliografia 

 



Projeto Pedagógico de Curso 

38 
 



Projeto Pedagógico de Curso 

39 
 



Projeto Pedagógico de Curso 

40 
 



Projeto Pedagógico de Curso 

41 
 



Projeto Pedagógico de Curso 

42 
 



Projeto Pedagógico de Curso 

43 
 



Projeto Pedagógico de Curso 

44 
 



Projeto Pedagógico de Curso 

45 
 



Projeto Pedagógico de Curso 

46 
 



Projeto Pedagógico de Curso 

47 
 



Projeto Pedagógico de Curso 

48 
 



Projeto Pedagógico de Curso 

49 
 



Projeto Pedagógico de Curso 

50 
 



Projeto Pedagógico de Curso 

51 
 



Projeto Pedagógico de Curso 

52 
 



Projeto Pedagógico de Curso 

53 
 



Projeto Pedagógico de Curso 

54 
 



Projeto Pedagógico de Curso 

55 
 



Projeto Pedagógico de Curso 

56 
 



Projeto Pedagógico de Curso 

57 
 



Projeto Pedagógico de Curso 

58 
 



Projeto Pedagógico de Curso 

59 
 



Projeto Pedagógico de Curso 

60 
 



Projeto Pedagógico de Curso 

61 
 



Projeto Pedagógico de Curso 

62 
 



Projeto Pedagógico de Curso 

63 
 



Projeto Pedagógico de Curso 

64 
 



Projeto Pedagógico de Curso 

65 
 



Projeto Pedagógico de Curso 

66 
 



Projeto Pedagógico de Curso 

67 
 



Projeto Pedagógico de Curso 

68 
 



Projeto Pedagógico de Curso 

69 
 



Projeto Pedagógico de Curso 

70 
 



Projeto Pedagógico de Curso 

71 
 



Projeto Pedagógico de Curso 

72 
 



Projeto Pedagógico de Curso 

73 
 



Projeto Pedagógico de Curso 

74 
 



Projeto Pedagógico de Curso 

75 
 



Projeto Pedagógico de Curso 

76 
 



Projeto Pedagógico de Curso 

77 
 



Projeto Pedagógico de Curso 

78 
 

 

2.2.3 Atividades Complementares  

As Atividades Complementares, ou atividades acadêmico-científico-culturais, ou no caso 

das licenciaturas, atividades teórico-práticas, têm como objetivo enriquecer o processo 
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formativo do estudante, por meio da diversificação de experiências, dentro e fora do ambiente 

universitário. Além disso, evocar os acadêmicos para as linhas de ação da UCB por meio do 

ambiente educativo que estimule atitudes de confiança, liberdade interior, alegria, bem como, 

a capacidade de construir o futuro que almeja. Visa também integrar o desenvolvimento 

regional, nacional e internacional, atuando como agente transformador.  

Consideram-se como Atividades Complementares aquelas que tenham cunho 

acadêmico e que propiciem ao estudante as condições para o desenvolvimento de 

competências que contribuam para o aprimoramento da formação básica e específica do futuro 

profissional, bem como a integração com a sociedade e a capacidade de desenvolver ações 

sociais.  

Propicia o aproveitamento de conhecimentos, adquiridos pelo estudante, por 

intermédio de estudos e práticas independentes, presenciais ou a distância, como: viagens de 

estudo, oficinas, monitorias e estágios não obrigatórios; programas de iniciação científica; 

programas de extensão; estudos complementares e cursos realizados em outras áreas afins, 

congressos, simpósios, ações sociais, publicações e apresentação de trabalhos. 

No curso, as Atividades Complementares deverão compor um mínimo de 200 horas, o 

que permite que o estudante siga um planejamento determinado a partir de seus próprios 

interesses.  

Os estudantes de licenciatura, que participarem do Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência – PIBID, em parceria com a CAPES, deverão ter essas horas contabilizadas 

como atividades teórico-práticas (atividades complementares). 

Essas atividades constituem-se parte integrante do currículo, sendo, portanto, 

obrigatórias e devendo ser realizadas ao longo do curso, contabilizadas a partir do primeiro 

semestre da Graduação e validadas mediante pedido comprovado do estudante à Coordenação 

do Curso.  

Os critérios e a forma de integralização de componentes curriculares específicos para 

conclusão de cada Curso estão normatizados no Regulamento Geral da Graduação. 

As atividades complementares, ou atividades acadêmico-científico-culturais, ou no caso 

das licenciaturas, atividades teórico-práticas, têm como objetivo enriquecer o processo 

formativo do estudante, por meio da diversificação de experiências, dentro e fora do ambiente 

universitário. Além disso, evocar os acadêmicos para as linhas de ação da UCB por meio do 
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ambiente educativo que estimule atitudes de confiança, liberdade interior, alegria, bem como, 

a capacidade de construir o futuro que almeja. Visa também integrar o desenvolvimento 

regional, nacional e internacional, atuando como agente transformador. 

Consideram-se como atividades complementares aquelas que, tenham cunho 

acadêmico e que propiciam ao estudante as condições para o desenvolvimento de competências 

que contribuam para o aprimoramento da formação básica e específica do futuro profissional, 

bem como a integração com a sociedade e a capacidade de desenvolver ações sociais. Propicia 

o aproveitamento de conhecimentos, adquiridos pelo estudante, por intermédio de estudos e 

práticas independentes, presenciais ou a distância, como: viagens de estudo, oficinas, 

monitorias e estágios não obrigatórios; programas de iniciação científica; programas de 

extensão; estudos complementares e cursos realizados em outras áreas afins, congressos, 

simpósios, ações sociais, publicações e apresentação de trabalhos. 

No curso, as atividades complementares deverão ser constituídas por um mínimo de 

200 horas, o que permite que o estudante siga um planejamento determinado a partir de seus 

próprios interesses.  

Estas atividades constituem-se parte integrante do currículo, portanto, obrigatórias e 

devem ser realizadas ao longo do curso, contabilizadas a partir do primeiro semestre da 

graduação e validadas mediante pedido comprovado do estudante à coordenação do curso.  

2.2.3.1 Acompanhamento das atividades complementares 

A regulamentação para a validação das horas de atividades complementares segue as 

orientações e definições do documento de Normas e Procedimentos Acadêmicos para os cursos 

de Graduação da Universidade Católica de Brasília, aprovado pelo CONSEPE. 

O estudante que for obrigado a cumpri-las, em função do currículo do curso, deverá 

fazê-lo ao longo de sua formação. As atividades estão classificadas em categorias, devendo a 

carga horária ser distribuída em pelo menos três das categorias especificadas abaixo: 

1. Atividades de apoio ao ensino: exercícios de monitoria (vide item 2.2.6) 

e projetos especiais. 

2. Atividades de pesquisa: participação em projeto de Iniciação Científica 

ou em grupo de estudo de aprofundamento de temática específica, orientado e 

acompanhado por docente. 

3. Atividades de extensão: participação em atividades, cursos ou projetos 

de extensão na UCB ou em outras instituições e realização de estágio não 

obrigatório. 
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4. Eventos e cursos: participação em congressos, seminários, semanas 

temáticas, semana universitária, palestras, conferências, oficinas, cursos de 

atualização, cursos de software gráfico e eventos culturais; aprovação em 

disciplinas eletivas, escolhidas dentre as disciplinas oferecidas nos diversos 

cursos. 

5. Publicações e apresentação de trabalhos: apresentação oral de 

trabalhos, exposição de Mostras e condução de oficinas além de publicações 

impressas e virtuais. 

Por fim, o estudante deverá apresentar certificação específica para fazer jus ao 

lançamento da carga horária em seu histórico acadêmico. 

2.2.3.2 Relevância das atividades complementares 

A promoção de atividades de caráter acadêmico e cultural, dentro do Programa de 

Atividades Complementares, possibilita ao estudante a complementação da carga horária 

exigida no currículo com atividades desenvolvidas dentro e fora da Instituição. 

As atividades complementares constituem um importante instrumento de dinamização 

dos conteúdos a serem apreendidos pelos estudantes do curso. Por meio da creditação de 

atividades, pretende-se que o corpo discente se engaje ativamente em sua formação, 

invertendo a tradicional situação de conhecimento lecionado/enunciado exclusivamente pelo 

professor. 

A promoção de atividades de caráter acadêmico e cultural, dentro do Programa de 

Atividades Complementares, possibilita ao estudante a complementação da carga horária 

exigida no currículo com atividades desenvolvidas dentro e fora da Instituição. 

2.2.4 Estágio curricular e atividades práticas 

 Os estudantes de licenciatura, que participarem do Programa de Residência Pedagógica, 

em parceria com a CAPES, deverão ter essas horas contabilizadas como estágio supervisionado, 

ou seja, o estudante que participar do Programa de Residência Pedagógica estará liberado de 

cursar o Estágio Supervisionado na UCB. 

 Os cursos que, para além do PPC, apresentam Manual de Estágio ou similares, orienta-

se a inclusão destes documentos como anexo ao PPC. 

 Caso as Diretrizes Curriculares não tenham previsão de Estágio Curricular ou atividades 

práticas, suprimir este item. 
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O Estágio Curricular Supervisionado, de caráter obrigatório, com carga horária de 440 

horas, composta por momentos de formação profissional caracterizado pelo exercício da 

profissão in loco. 

Compreende o Estágio Supervisionado em Gestão Escolar, com 80 horas, realizado em 

ambiente de gestão; Estágio Supervisionado I – Educação Infantil, com 160 horas, realizado em 

turmas de creche e pré-escola; e o Estágio Supervisionado II – Ensino Fundamental Anos Iniciais 

e Educação de Jovens e Adultos (EJA), com 160 horas, realizado na modalidade regular e 

Educação de Jovens e Adultos – EJA. 

A presença do (a) estagiário (a) do Curso de Pedagogia em ambientes escolares e não-

escolares visa propiciar momentos de observação, coparticipação e atuação efetiva nos 

processos educativos nesses dois espaços, conhecendo assim, a dinâmica das relações neles 

estabelecidas, desenvolvendo as competências e habilidades necessárias para o exercício da 

profissão de docente. 

Para tanto, devem vivenciar situações em que possam discutir os problemas do 

cotidiano e analisá-los a partir dos referenciais teóricos estudados ao longo do curso, a fim de 

elaborar estratégias de intervenção que permitam tomadas de decisões adequadas. O Estágio 

Curricular Supervisionado é um dos espaços em que os estudos teóricos se confrontarão com os 

aspectos práticos favorecendo o desenvolvimento de uma postura reflexiva que deve 

caracterizar constantemente o trabalho pedagógico do futuro docente. 

Nesse sentido, o estudante do Curso de Pedagogia deverá estar capacitado para 

perceber os desafios existentes no cotidiano escolar e não-escolar e tratá-los como objetos de 

investigação, que requerem uma explicação teórica e, ao mesmo tempo, proposições práticas. 

Assim, torna-se necessário desenvolver algumas competências para o desenvolvimento do 

trabalho investigativo. Trata-se de desenvolver uma atitude de constante reflexão sobre a 

prática pedagógica objetivando compreender e melhorar os processos de ensino e 

aprendizagem, o desenvolvimento dos (as) estudantes (as) e à sua autonomia na interpretação 

da realidade em relação aos conhecimentos que constituem seus objetos de ensino e 

aprendizagem. 

2.2.5 Trabalho de Conclusão de Curso 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) constitui-se um instrumento importante de 

ensino e aprendizagem do futuro docente porque possibilita:  
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● a análise de contexto e situações cotidianas dos ambientes escolares e não-

escolares;  

● a construção de saberes oriundos dessa análise crítica; 

● a compreensão da sua posição de professor-investigador frente a realidade 

educativa. 

Esses aspectos auxiliam o docente a intervir no seu espaço pedagógico considerando as 

múltiplas relações envolvidas nas diferentes situações com que se depara frente aos seus 

espaços de atuação. 

Essas propostas promovem a reflexão, a partir de situações-problema de observação 

participante, geradora de diagnósticos e a proposição de estratégias de intervenção que se 

configuram, efetivamente, como atividades práticas na medida em que o estudante é levado a 

interagir com a realidade escolar e trazer suas percepções para sua realidade profissional. 

No curso de Pedagogia, o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), é um momento de 

síntese da caminhada construída e um ponto de partida para a Educação Continuada. Neste 

contexto a elaboração do TCC, tendo por base a pesquisa empírica, suscitará a construção de 

um artigo científico ou monografia que deverá ser apresentado e submetido frente à banca 

examinadora. 

Portanto, considera-se imprescindível que os futuros docentes conheçam e se 

apropriem dos procedimentos de pesquisa, como também aprendam a construir situações 

didático-pedagógicas que objetivem o aprendizado através da pesquisa e sistematização de 

conhecimento para com seus alunos. 

2.2.6 Estágio não obrigatório e monitoria 

O estágio não obrigatório é desenvolvido pelo estudante como atividade opcional, 

visando ao aperfeiçoamento profissional na área de conhecimento de seu curso. Considerada 

atividade riquíssima sob a perspectiva de agregar conhecimento prático ao conteúdo trabalhado 

em sala de aula, contribuindo efetivamente para a formação profissional do estudante para o 

mercado de trabalho. É normatizado nas instituições cedentes pela Lei nº 11.788, de 25/09/2008 

que, em seu Art. 2º estabelece que: 

 
Art. 2º. O estágio poderá ser obrigatório ou não obrigatório, conforme 
determinação das diretrizes curriculares da etapa, modalidade e área de 
ensino e do projeto pedagógico do curso. 
§ 1º Estágio obrigatório é aquele definido como tal no projeto do curso, cuja 
carga horária é requisito para aprovação e obtenção de diploma. 
§ 2 º Estágio não obrigatório é aquele desenvolvido como atividade opcional, 
acrescida à carga horária regular e obrigatória. 
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A UCB conta com o Projeto de Estágio e Empregabilidade (PROJEM) que busca ajudar 

o estudante na escolha de estágios não obrigatórios condizentes com seus interesses de 

aprofundamento e prática profissionais. Nesse sentido, estabelece parcerias com empresas 

públicas e privadas, bem como com agentes de integração entre as IES e o mercado de trabalho. 

As vagas de estágios e empregos são divulgadas no Graduação OnLine (GOL) e em avisos nos 

murais da Universidade. 

No curso, os estudantes são incentivados a realizar estágios não obrigatórios a partir 

do 2º semestre. 

Dentre suas atividades práticas, o curso conta com o Programa de Monitoria, instituído 

pela Portaria nº127/99, em conformidade com o proposto na LDBEN, Lei nº 9394/96 em que se 

prevê: 

Os discentes da educação superior poderão ser aproveitados nas tarefas de 
ensino e pesquisa pelas respectivas instituições, exercendo funções de 
monitoria, de acordo com seu rendimento e seu plano de estudos (LDB, 
1996). 

As atividades de monitoria foram estabelecidas e aprovadas pelo Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão (CONSEPE) nas Normas e Procedimentos Acadêmicos, para os Cursos de 

Graduação regulamentando, norteando e assegurando as bases de execução do Programa de 

Monitoria, reafirmando ainda sua relevância como espaço efetivo de ensino e de aprendizagem. 

2.3 Proposta Pedagógica  

2.3.1 Metodologia de Ensino  

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

Educação, Tecnologia e Comunicação 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.  
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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.  

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

Educação Tecnologia e Comunicação 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. 

É importante evidenciar que a concepção pedagógica do Curso de Pedagogia 

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.  

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, potencializando a 

interatividade e a comunicação dos estudantes, garantindo maior diálogo com o professor, com 

a coordenação e equipe de assessoria, e até mesmo, com os próprios colegas por meio de e-

mail, telefone, webconferências, audioconferências no Ambiente Virtual de Aprendizagem 

(AVA) e presencialmente. 

2.3.1.1 Desenvolvimento do Processo de Ensino e de Aprendizagem 

A integração dos saberes, a centralidade na aprendizagem, a pesquisa como eixo da 

estruturação curricular, a extensão como partícipe do processo de construção do conhecimento 

e do compromisso social e a avaliação como reflexão do ensinar e do aprender são os pontos 

norteadores da concepção didático-pedagógica da UCB, que se assenta no tripé ensino, pesquisa 

e extensão.   

Os fundamentos das Metodologias Ativas são elementos importantes da filosofia 

educacional da UCB e figuram há muito tempo em seus documentos institucionais. Tais 

fundamentos consideram o estudante protagonista no processo de aprendizagem, no ensino, 
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na pesquisa e na extensão, com foco simultâneo no “conteúdo do sujeito” e no “conteúdo da 

matéria”. Propõe-se, assim, uma prática educativa calcada na cooperação, interatividade, olhar 

crítico, reflexivo e criativo, comprometido com a pesquisa orientada para o desenvolvimento 

sustentável, por meio do uso integrado e reciprocamente qualificador das modalidades 

presenciais e a distância, com ênfase na utilização das Tecnologias da Informação e da 

Comunicação (TIC). 

Pretende-se fazer com que o estudante compreenda sua responsabilidade pela 

aprendizagem no processo de ensino organizado pelo professor. Dentre as Metodologias Ativas 

e estratégias de ensino utilizadas na Universidade destacam-se: Metodologia da 

Problematização; Aprendizagem Baseada em Problemas; Estudo de Caso; Pesquisa; Pesquisa-

Ação; Projeto de Intervenção; Seminário; Saída de Campo. 

Do total da carga horária dos componentes curriculares presenciais, 25% (uma das 

quatro horas-aulas por dia letivo) serão realizadas no formato de supervisão dos estudantes pelo 

docente. Ou seja, das quatro horas das aulas teóricas ou laboratoriais, por turno de aula, uma 

será destinada à realização de atividades práticas pelos estudantes sob a supervisão dos 

professores com registro obrigatório pelo professor no Plano de Ensino (atividades, critérios de 

avaliação e prazos de entrega) e pelo estudante no Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA. 

Essa iniciativa traz inúmeras vantagens. Dentre elas, possibilita: 

1) o melhor aproveitamento do tempo em sala de aula; 

2) a proposição de atividades práticas que conduzem à melhoria na formação dos 

estudantes, favorecendo a aplicação de metodologias ativas; 

3) a construção de um portfólio de atividades realizadas no semestre e organizadas no 

Ambiente Virtual de Aprendizagem, propiciando a ampliação do uso das TIC. 

O fundamental dessa proposta é a percepção de que se trata de uma metodologia que 

valoriza a autonomia e a proatividade do estudante, em sua relação com o conhecimento, com 

a mediação do professor que orienta e acompanha as atividades. Dentre as atividades que 

podem ser realizadas nessa hora-aula, citam-se: fóruns, wikis, produção de textos (resumos, 

resenhas, relatórios, entre outros), vídeos, experimentos em laboratórios, visitas técnicas, 

observação guiada, pesquisas, organização e participação de eventos, além de produtos 

específicos de cada uma das áreas de conhecimento dos cursos. 
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A integração dos saberes, a centralidade na aprendizagem, a pesquisa como eixo da 

estruturação curricular, a extensão como partícipe do processo de construção do conhecimento 

e do compromisso social e a avaliação como reflexão do ensinar e do aprender são os pontos 

norteadores da concepção didático-pedagógica da UCB que se assenta no tripé ensino, pesquisa 

e extensão. 

A prática pedagógica é compreendida na percepção de Sacristán (1999) como uma ação 

do professor no espaço de sala de aula. No Curso de Pedagogia da Universidade Católica de 

Brasília, o conceito de prática pedagógica, consolida-se a partir de saídas de campo, atividades 

supervisionadas, atividades acadêmicas de extensão e as diversas modalidades de estágio. A 

prioridade em relacionar e promover a contextualização entre teoria e prática pedagógica é 

imprescindível para a formação de um pedagogo de referência, pois, as atividades e saídas 

extensionistas, possibilitam o aprofundamento, a experimentação a partir do conhecimento do 

estudante. Nesse contexto as relações de aprendizagem, devem ser interativas, 

contextualizadas, fundamentadas em conhecimentos formais tanto quanto em conhecimentos 

específicos.  

Charlot (2005) afirma que o saber da prática pedagógica profissional é um saber que o 

professor possui e nem sempre percebe que tem: esse saber torna-se evidente a partir da 

prática, da imersão, ou seja, quando o professor age. As relações de prática pedagógica 

envolvem além do conhecimento a experiência pessoal. Dessa forma, a prática pedagógica no 

Curso de Pedagogia da Universidade Católica de Brasília, dar-se-á a partir da interatividade, da 

partilha, na análise, da discussão entre estudante, professor e respectivas vivências. Por fim, a 

prática torna-se consolidada e apreendida a partir da socialização, da teorização e das 

experiências vivenciadas. 

2.3.1.2 Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no Processo de Ensino e de 

Aprendizagem 

Nas primeiras décadas do século XXI, tem sido emblemática a utilização das TIC em 

processos de ensino e de aprendizagem. O surgimento de novas possibilidades de produção de 

conhecimento estimula nova postura de professores e estudantes frente à utilização de 

tecnologias, acarretando mudanças significativas nos processos educacionais. Para tanto, é 

necessário incentivar os estudantes a aprender a aprender, avançando e compreendendo a 

importância da sua participação no processo de aula-pesquisa-intervenção e na utilização das 

tecnologias como suporte à aprendizagem. As aulas, nessa perspectiva, se transformam em 
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processos contínuos de pesquisa e de comunicação, nos quais se dá a construção do 

conhecimento em um equilíbrio dinâmico entre o individual e o grupal, entre o professor-

mediador e estudantes-participantes-ativos. 

A tecnologia da informação modifica o ambiente de aprendizagem e essa alteração deve 

estender-se à Universidade. O ambiente tecnológico, caracterizado pela abundância de fontes 

de informação, é um espaço privilegiado de pesquisa, tornando a informação impressa 

rapidamente desatualizada. Nesse contexto, o papel do professor é o de facilitador do processo 

de aprendizagem, devendo desenvolver habilidades para que o estudante aprenda a aprender 

e seja capaz de gerenciar o volume de informações disponíveis, avaliando sua qualidade. Isso 

requer foco e desenvolvimento de habilidades básicas de leitura, interpretação, escrita e cálculo, 

adaptados às novas tecnologias e ao ciberespaço. 

Cabe ao professor adotar abordagens diferenciadas, que não se limitem à exposição 

teórica, adotando estratégias que façam os estudantes passarem do status de consumidores 

para produtores de conhecimento, o que exige a habilidade de: aprender em situações 

dinâmicas; gerenciar grande quantidade de informação; encontrar significado por meio da 

produção de sentido, em mensagens diversas e numerosas, que geralmente não se acham 

organizadas previamente em textos publicados; construir um entendimento próprio a partir de 

informação incompatível e inconsistente. 

Diante de tantas habilidades propostas, vislumbramos uma educação cada vez mais 

voltada para a pesquisa, para processos abertos de gerenciamento e soluções de problemas 

educacionais no qual o grupo cooperativo cumpre um papel central e a autonomia e a autoria 

dos estudantes sejam a principal meta na aprendizagem a ser alcançada. 

2.3.1.3 Coerência do Currículo com a Proposta Pedagógica 

A matriz curricular é estruturada, em todos os cursos de Graduação da UCB, por meio 

da oferta de componentes curriculares: do Núcleo de Formação Geral; do Núcleo de Formação 

Básica das Licenciaturas; do Núcleo de Formação Básica dos Cursos Superiores de Tecnologia e 

do Núcleo de Formação Básica das Escolas, conforme se descreve a seguir: 

● Núcleo de Formação Geral (NFG) – Contribui para a formação humanística dos 

estudantes da UCB, na perspectiva da indissociabilidade entre ensino, pesquisa 

e extensão, consolidando o pleno desenvolvimento do educando, referente a 
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uma análise crítica e reflexiva, inovadora e criativa, de atitudes e valores para a 

cidadania, com atenção às dimensões éticas, políticas e sociais. 

● Núcleo de Formação Básica das Licenciaturas (NFBL) – Garante que o eixo de 

formação comum contemple plenamente o perfil desenhado para o egresso. 

● Núcleo de Formação Básica dos Cursos Superiores Tecnológicos (NFBCSTs) –

Promove uma formação voltada para a empregabilidade e para o 

desenvolvimento de carreiras sólidas, por meio de um ambiente dinâmico e 

permanente sintonia com o mercado. 

● Núcleo de Formação Básica das Escolas (NFBE) – Contribui para a formação 

profissional do estudante a partir da identidade da Escola. 

A oferta dos componentes curriculares do Núcleo de Formação Geral acontecerá da 

seguinte forma: 

● Licenciatura - 4 (cada um com 4 créditos/80 horas): 

Componente curricular Modalidade Período 

Introdução à Educação Superior Virtual 1º 

Iniciação à pesquisa científica Virtual 2º 

Humanidade, Sociedade e Ética Virtual 3º 

Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS (Obrigatória) Presencial ou Virtual Distinto para cada 
curso.  

Todos os componentes curriculares do Núcleo de Formação Geral serão ofertados 

obrigatoriamente, para os cursos reconhecidos, na modalidade a distância. 

A oferta de componentes curriculares do Núcleo de Formação Básica das Licenciaturas 

será efetivada conforme distribuição e períodos letivos indicados abaixo: 

Componente curricular Modalidade Período 

Fundamentos da Aprendizagem Virtual 2º 

Mediação e Prática Pedagógica Virtual 3º 

Políticas e Gestão da Educação Básica Virtual 4º 

Estágio Supervisionado em Gestão Escolar Presencial 5º ou 6º 

A oferta de componentes curriculares do Núcleo de Formação Básica da Escola de 

Educação, Tecnologia e Comunicação será efetivada conforme distribuição e períodos letivos 

indicados abaixo: 

Componente curricular Modalidade Período 

Tecnologia da Informação e Sociedade Presencial 1º  

Textos e Práticas Digitais Presencial 1º ou 2º 
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O currículo do curso Pedagogia foi construído fundamentado no princípio do estudante 

como protagonista no processo de ensino e de aprendizagem e tem a busca do conhecimento 

como determinante principal de sua formação. Nesta perspectiva do desenvolvimento da 

autonomia discente serão utilizadas estratégias de metodologias ativas no desenvolvimento dos 

diversos componentes curriculares para a formação do estudante, observando-se a necessidade 

de formação geral; formação básica profissional e formação específica. 

O Núcleo de Formação Básica da Escola de Educação, Tecnologia e Comunicação está 

composto por dois componentes curriculares, a saber: “Textos e Práticas Digitais”, “Tecnologia 

da Informação e Sociedade”, conforme apresentado no quadro acima. Os componentes 

curriculares do Núcleo de Formação Básica da Escola contemplam, em particular, as áreas unidas 

pela Escola, que circulam em torno da comunicação, da educação e das tecnologias. Por isso, os 

componentes curriculares do NFBE visam ao fortalecimento da identidade dos cursos de 

graduação da Escola. Como cada curso opta por um dos dois componentes do Núcleo de 

Formação Básica da Escola, o curso de Pedagogia oferece em sua matriz o componente 

curricular “Textos e Práticas Digitais”, ofertado no 1º semestre, considerando-se a formação 

básica profissional e específica do perfil de seu egresso.  

A interdisciplinaridade e transversalidade ocorrem através da continuidade de 

componentes curriculares sucessivos, não apenas dentro do mesmo eixo de conhecimento, mas 

também extrapolando as fronteiras destes eixos. Conhecimentos sendo trabalhados em 

diversos componentes curriculares são correlacionados e complementados por outros 

conhecimentos sendo trabalhados em outros componentes curriculares e a materialização disto 

ocorre principalmente através das atividades práticas de um componente curricular que exigem 

conhecimentos multidisciplinares. 

Os componentes curriculares que compõem o Núcleo de Formação Básica da Escola de 

Educação Tecnologia e Comunicação têm como objetivo contribuir para a formação de uma 

identidade própria do egresso a Escola. São componentes curriculares que buscam consolidar o 

pleno desenvolvimento do educando, no que se refere a uma análise crítica e reflexiva, 

inovadora e criativa, sobre a influência das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) na 

sociedade contemporânea, considerando, ainda, o aperfeiçoamento da comunicação e da 

prática da escrita no contexto tecnológico atual. Esses componentes curriculares permeiam o 

currículo do Curso de Pedagogia, favorecendo a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade 

entre os cursos que compõem a Escola. 
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2.3.1.4 Adequação dos conteúdos curriculares à Educação das Relações Étnico-Raciais e à 

Educação dos Direitos Humanos 

A Resolução CNE/MEC nº 1, de 17 de junho de 2004, institui as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-

Brasileira e Africana. E a Resolução CNE/CP nº 1, de 30 de maio de 2012, institui as Diretrizes 

Nacionais para a Educação em Direitos Humanos (EDH). 

As observações, recomendações e definições presentes nessas Resoluções, bem como 

no Parecer CNE/CP nº 03, de 10 de março de 2004 devem orientar as definições curriculares e 

as políticas institucionais no que tange à Educação das Relações Étnico-raciais e ao Ensino de 

História e Cultura Afro-brasileira e Africana, bem como as políticas para a Educação dos Direitos 

Humanos. Nesse sentido, institui a obrigatoriedade da inclusão de conteúdos relacionados ao 

tratamento dessas questões, tendo como meta promover a educação de cidadãos atuantes e 

conscientes na sociedade brasileira, marcadamente multicultural e pluriétnica, buscando 

relações étnico-sociais positivas para a construção de uma sociedade democrática, justa e 

igualitária. 

A educação das Relações Étnico-raciais, segundo a Resolução CNE/MEC nº 1/2004 (art. 

2º, §1), tem por objetivo “a divulgação e produção de conhecimentos, bem como de posturas e 

valores que eduquem cidadãos quanto à pluralidade étnico-racial, tornando-os capazes de 

interagir e de negociar objetivos comuns que garantam, a todos, respeito aos direitos legais e 

valorização de identidade, na busca da consolidação da democracia brasileira”. Já o Ensino de 

História e Cultura Afro-Brasileira e Africana tem por objetivo “o reconhecimento e valorização 

da identidade, história e cultura dos afro-brasileiros, bem como a garantia de reconhecimento 

e igualdade de valorização das raízes africanas da nação brasileira, ao lado das indígenas, 

europeias e asiáticas” (Resolução CNE/MEC nº01/2004, art. 2º §2º). 

É pela educação para o atendimento aos Direitos Humanos que alcançaremos uma 

sociedade melhor e mais justa. A própria Resolução CNE/CP nº 1/2012 afirma que “a Educação 

em Direitos Humanos emerge como uma forte necessidade capaz de reposicionar os 

compromissos nacionais com a formação de sujeitos de direitos e de responsabilidades.”. 

Reafirma ainda que tal educação “poderá influenciar a construção e a consolidação da 

democracia como um processo para o fortalecimento de comunidades e grupos 

tradicionalmente excluídos dos seus direitos”. Toda a compreensão da EDH se fundamenta nos 

seguintes princípios: dignidade humana; igualdade de direitos; reconhecimento e valorização 
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das diferenças e das diversidades; laicidade do Estado; democracia na educação; 

transversalidade, vivência e globalidade; sustentabilidade socioambiental. 

Cabe ressaltar que os princípios que orientam a Resolução CNE/CP nº02/2012 (que 

institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental) e a Resolução CNE/CP 

nº 01/2012 (que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação em Direitos 

Humanos) são princípios norteadores da educação preconizada pela UCB, assumidos em sua 

missão. Dessa forma, as questões relacionadas à formação de uma consciência cidadã, marcada 

pelo respeito à diversidade, pela defesa dos direitos civis, políticos, sociais, ambientais, 

econômicos e culturais, na construção de uma sociedade justa e equânime, representam o 

projeto de formação desta Universidade, encontrando-se presentes em suas políticas 

institucionais. Assim, os conteúdos que suportam essa proposta formativa são trabalhados de 

forma mais abrangente, em componentes curriculares de formação humanística geral, como 

“Introdução à Educação Superior”, “Iniciação à Pesquisa Científica” e “Humanidade, Sociedade 

e Ética”. Ademais, esses conteúdos são contemplados de maneira transversal por meio da oferta 

de palestras, mesas-redondas, encontros e eventos culturais ao longo dos semestres. 

2.3.1.5 Adequação dos conteúdos curriculares à Política Nacional de Educação Ambiental 

O Decreto nº 4.281/2002, que regulamenta a Lei nº 9.795/1999 (Política Nacional de 

Educação) e a Resolução CNE/CP nº02, de 15 de junho de 2012 (Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Ambiental), compõe o marco legal específico que orienta a atuação da UCB em 

relação à Educação Ambiental. 

Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental (Resolução 

CNE/CP nº02/2012, art. 3º), a Educação Ambiental “visa à construção de conhecimentos, ao 

desenvolvimento de habilidades, atitudes e valores sociais, ao cuidado com a comunidade de 

vida, a justiça e a equidade socioambiental, e a proteção do meio ambiente natural e construído” 

e não deve ser implantada como disciplina ou componente curricular específico (art. 8º). 

Da mesma forma que a Universidade aborda as questões da Educação das Relações 

Étnico-Raciais, do Ensino da História e da Cultura Afro-Brasileira e Africana e da Educação em 

Direitos Humanos, as questões e conteúdos relacionados à Educação Ambiental também são 

tratados de forma transversal e nos componentes curriculares do Núcleo de Formação Geral, 

citados anteriormente. Por fim, cabe destacar que a Educação Ambiental, em especial seu 

aspecto de sustentabilidade, é contemplada na missão da UCB, orientando a gestão da 

Universidade e sua atuação por meio dos programas e projetos de pesquisa e extensão. 



Projeto Pedagógico de Curso 

93 
 

2.4 METODOLOGIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

A Educação a Distância (EAD) propicia novas formas e oportunidades de aprendizagem, 

cria espaços virtuais de interação e reorganiza de maneira flexível as dimensões espaciais e 

temporais dos processos educacionais. Na estratégia da formação, EAD é uma oportunidade de 

reinvenção da prática pedagógica, de experiência promotora de mais autonomia por parte dos 

estudantes, de acesso às novas mídias e de um redimensionamento do papel dos professores e 

estudantes.  

Nesse contexto, a UCB entende ser ponto importante para a formação de seus egressos 

a oferta de componentes na modalidade a distância, como forma de melhor prepará-los para as 

exigências do mercado de trabalho, que também tem se apropriado das tecnologias de 

comunicação e informação em suas atividades e ações. 

Dessa maneira, na matriz do curso são ofertados os componentes curriculares 

institucionais de Formação Geral, quais sejam: “Introdução à Educação Superior”, “Iniciação à 

pesquisa científica”, “Humanidade, Sociedade e Ética”, “Língua Brasileira de Sinais- LIBRAS”, 

além de componentes curriculares do Núcleo de Formação Básica das Licenciaturas, 

“Fundamentos da Aprendizagem”, “Mediação e Prática Pedagógica”, “Políticas e Gestão da 

Educação Básica”, “Estágio Supervisionado em Gestão Escolar” totalizando 15% da carga horária 

do curso, respeitando-se, assim, o limite máximo de 20% de oferta de componentes curriculares 

nessa modalidade, conforme possibilita o Ministério da Educação por meio da Portaria nº 4.059 

de 10 de dezembro de 2004.  

O modelo de educação a distância adotado tem por princípios a elaboração de 

conteúdos exclusivos e a interação efetiva e presente dos docentes, aliados a um ambiente 

virtual de aprendizagem altamente interativo e encontros presenciais periódicos, o que expressa 

o diferencial de qualidade educativa da UCB. 

A comunicação e a interação dos professores com os estudantes e dos estudantes 

entre si são constantes ao longo do curso e acontecem de forma síncrona e assíncrona, 

mediadas pelas ferramentas disponíveis no ambiente virtual de aprendizagem. Os momentos 

interativos caracterizam-se por atividades que favoreçam a aprendizagem, a troca de 

experiências e de informações entre os estudantes e entre estes e os professores.  

Cada professor é responsável pela gestão de seu componente curricular (entendida no 

ambiente virtual como uma Unidade de Estudo - UE) da sua área de conhecimento e possui as 
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seguintes atribuições: divulgar o plano de ensino; criar condições de aprendizagem por meio da 

promoção de discussões relacionadas ao conteúdo, da proposição de questões e situações-

problema e da ampliação dos temas apresentados no material didático; acompanhar o processo 

de organização dos estudos pessoais e coletivos; responder às solicitações dos estudantes; 

instigar a participação dos estudantes nos espaços de interação; mediar discussões nos 

ambientes de interação; incentivar e mediar o trabalho cooperativo entre os estudantes; 

intermediar, quando necessário, as relações entre os estudantes e a Assessoria(s) e/ou 

Coordenação do curso; avaliar os estudantes; promover estratégias e atividades de 

recuperação; orientar trabalhos e projetos de pesquisas. Cabe ainda ao professor conduzir as 

atividades presenciais estabelecidas para o seu componente curricular no plano de ensino. 

2.5 ATIVIDADES DE EXTENSÃO RELACIONADAS AO ENSINO 

 A UCB, atenta ao Art. 207 da Constituição (1988), atua com base na indissociabilidade 

entre ensino, pesquisa e extensão. A extensão é definida como um processo educativo 

interdisciplinar de caráter científico, cultural e social cujo objetivo é promover a interação entre 

a Universidade e a sociedade com a participação da comunidade acadêmica. Tem como foco 

aumentar o protagonismo estudantil e a dimensão acadêmica que impacte na formação do 

estudante. 

 As atividades extensionistas na UCB possuem diferentes modalidades: 

1. Projetos: conjunto de ações de caráter comunitário, educativo, cultural, científico 

e tecnológico, com objetivo bem definido e prazo determinado. O prazo é definido 

de acordo com o tempo necessário para alcançar os objetivos da proposta. Tem 

característica multidisciplinar, ajustados às linhas de pesquisa institucionais. 

2. Programas: conjunto articulado de atividades de caráter orgânico-institucional, 

vinculados a normas, leis, recomendações ou diretrizes e orientadas a um objetivo 

comum. São ações de médio ou longo prazo, de caráter multidisciplinar, ajustadas 

às linhas de pesquisas institucionais. 

3. Prestação de serviços: está relacionada à realização das práticas obrigatórias dos 

cursos ou programas. A prestação de serviços deve ser produto de interesse 

acadêmico e científico, sendo encarada como um trabalho social. Configura-se 

como tarefa profissional fundamentada em habilidades e competências inerentes 

a cada profissão, tais como: atendimento jurídico, à saúde humana, ao público nas 

áreas de educação, ciências e tecnologia ou ainda para exames e laudos técnicos, 
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além de prestação de serviços eventuais como assessorias, consultorias e 

curadoria. 

4. Eventos: ações pedagógicas de caráter teórico ou prático, planejadas e 

organizadas de modo sistemático, com carga horária de 4 a 180 horas. São 

organizadas na forma de apresentação pública, livre ou para clientela específica, 

objetivando a difusão de conhecimento. Tais atividades podem ocorrer no âmbito 

das Escolas, com a participação dos cursos que a compõem ou somente no âmbito 

dos cursos. Podem ser: palestras, cursos, workshops, seminários, congressos, 

exposições, espetáculos, festivais. 

5. Ligas acadêmicas: associações civis e científicas livres, de duração indeterminada, 

sem fins lucrativos, que visam complementar a formação acadêmica em uma área 

específica da saúde, por meio de atividades de ensino, pesquisa e extensão. Nelas, 

são desenvolvidas atividades extraclasses com ações voltadas para a promoção da 

saúde, da educação e da pesquisa, contribuindo para o desenvolvimento científico 

e o aprimoramento do futuro profissional. 

6. Ações extensionistas: atividades sazonais desenvolvidas no âmbito do curso, 

envolvendo pelo menos três componentes curriculares. As atividades 

extensionistas estão sustentadas nas seguintes linhas de atuação: 

✔ Sustentabilidade ambiental: consiste em ações que objetivam a manutenção das funções e 

dos componentes dos ecossistemas para assegurar que continuem factíveis, capazes de se 

autorreproduzir e adaptarem-se às alterações, mantendo assim a variedade biológica. 

✔ Sustentabilidade econômica: ações que pretendem realizar práticas econômicas, 

financeiras e administrativas que visam ao desenvolvimento econômico de um país ou 

empresa, preservando o meio ambiente e garantindo a manutenção dos recursos naturais 

para as futuras gerações.  

✔ Justiça social e direitos humanos: ações que visam a manutenção do direito à vida, a 

privacidade, a igualdade, a liberdade, além de outros, conhecidos como direitos 

fundamentais, que podem ser divididos entre direitos individuais, coletivos, difusos e de 

grupos. Seu foco está na construção moral e política baseada na igualdade de direitos e na 

solidariedade coletiva. 

✔ Humanização da saúde: ações integradas que visavam mudar substancialmente o padrão 

de assistência à saúde, com o objetivo de provocar mudanças progressivas, sólidas e 

permanentes na cultura de atendimento à saúde, em benefício tanto dos usuários-clientes 

quanto dos profissionais. 
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✔ Educação e tecnologia: ações que visam causar mudanças no processo de ensino buscando 

novas soluções para tornar o aprendizado mais significativo, prático, fácil, interativo e até 

mesmo divertido para as pessoas. 

 O Curso de Pedagogia promove eventos a partir dos contextos e problemas que 

são identificados no cotidiano docente, possibilitando a vivência da práxis. Estes 

acontecimentos são oportunidades para que os universitários aprofundem e aprimorem a sua 

formação permanentemente. Entre algumas atividades que foram realizadas podem se 

destacar: Brincando e Aprendendo, Mundo Lúdico e Semana da Criança. Estes eventos 

possibilitam a realização de parcerias e atividades na brinquedoteca e com o Projeto 

Alfabetização Cidadã - PAC. 

Para as licenciaturas, a UCB participa do Programa de Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência – PIBID, em parceria com a CAPES, o qual insere os licenciandos no 

cotidiano de escolas da rede pública de educação, proporcionando-lhes oportunidades de 

criação e participação em experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de 

caráter inovador e interdisciplinar que busquem a superação de problemas identificados no 

processo de ensino-aprendizagem. Esse programa contribui para a articulação entre teoria e 

prática necessárias à formação dos docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas nos 

cursos de licenciatura. 

Além do PIBID, a UCB também está pleiteando a participação no Programa de Residência 

Pedagógica, em parceria com a CAPES, o qual visa aperfeiçoar a formação dos discentes de 

cursos de licenciatura, por meio do desenvolvimento de projetos que fortaleçam o campo da 

prática e conduzam o licenciando a exercitar de forma ativa a relação entre teoria e prática 

profissional docente, utilizando coleta de dados e diagnóstico sobre o ensino e a aprendizagem 

escolar, entre outras didáticas e metodologias.  

As atividades didáticas e pedagógicas propostas no curso de Pedagogia promovem 

ações extensionistas que vem desenvolvendo bem como propor e realizar novas. Trata-se de 

uma divisão proposta para fins de planejamento, já que muitas vezes estas ações vão se tocar, 

se cruzar, em uma intersecção consistente e produtiva e vão se vincular às atividades 

extensionistas de outros cursos e de outros setores da Universidade, em especial aos programas, 

aos projetos, aos eventos e às ações extensionistas desenvolvidos pela Escola de Educação, 

Tecnologia e Comunicação e seus cursos e programas. 

Pautados na missão da UCB e articulados com as linhas de extensão institucionais que 

mais se relacionam com nossa área de conhecimento, decidimos atualizar e ampliar a linha de 
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trabalho, que, desde 2004, vem integrando um conjunto de ações e atividades, mobilizando 

estudantes e professores do Curso de Pedagogia e os diversos grupos comunitários, internos e 

externos à UCB, na conquista de maior liberdade e de cidadania, com vistas a implantar um 

desenvolvimento localizado, sustentável e ético.  

Nessa busca de como contribuir para fazer uma extensão verdadeiramente 

comprometida com os diferentes grupos sociais que integram a nossa sociedade, de 

conformidade com a missão da UCB, é que temos caminhado em nossa reflexão e em nossas 

propostas de ação. Temos, assim, já em desenvolvimento, parcerias com alguns setores da 

Instituição, destacando-se, entre elas:  

 As atividades relacionadas Semana da Pedagogia, evento acadêmico-científico de 

realização anual, que já estará, em 2019, na sua 16ª edição, e tem, primordialmente, 

como objetivos: 

✔ Congregar pesquisadores e pedagogos atuantes em distintas esferas sociais 

para discussão, reflexão e divulgação de questões relevantes para a área de 

Letras. 

✔ Estimular a reflexão e o diálogo entre os cursos de Pedagogia do Distrito 

Federal, criando espaços de circulação da produção acadêmico-científica de 

seus professores e estudantes. 

✔ Promover a integração entre os estudantes de instituições diversas. 

✔ Socializar trabalhos e pesquisas finalizadas ou em andamento na área de língua 

e literatura, nacional e/ou estrangeira. 

 

  As atividades do PIBID – Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, com 

projetos que envolvem e têm como objetivos: 

✔ Incentivar a formação de docentes em nível superior para a Educação Básica. 

✔ Contribuir para a valorização do magistério. 

✔ Elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de licenciatura, 

promovendo a integração entre educação superior e educação básica. 

✔ Inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de educação, 

proporcionando-lhes oportunidades de criação e participação em experiências 

metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e 

interdisciplinar que busquem a superação de problemas identificados no 

processo de ensino-aprendizagem. 
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✔ Incentivar escolas públicas de educação básica, mobilizando seus professores 

como coformadores dos futuros docentes e tornando-as protagonistas nos 

processos de formação inicial para o magistério. 

✔ Contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à formação dos 

docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas nos cursos de 

licenciatura. 

 Oficinas, workshops, cursos, grupos de estudos, sessões de cine-debate e de pôsteres, 

que são ministrados e/ou coordenados por professores do curso de Pedagogia aos seus 

estudantes e que tratam de diferentes temas e conteúdos curriculares da área de 

Letras, explorando, contudo, as interfaces com outras áreas. 

 

 As atividades de coordenação e docência, realizadas por professores do Curso de 

Pedagogia. 

O projeto envolve diferenciadas atividades extensionistas desenvolvidas, em regime 

de tutoria, por estudantes do Curso de sob a orientação de professor também do Curso de 

Pedagogia, entre as quais estão: o acompanhamento pedagógico diferenciado (aulas, plantão 

de dúvidas, etc.), a produção de material didático próprio e o desenvolvimento de aplicativo 

educacional específico para atender ao público a que se destina o projeto.  

2.6 ATIVIDADES DE PESQUISA RELACIONADAS AO ENSINO 

A Universidade considera a iniciação científica como fundamento da formação do 

estudante desde o início da Graduação. Essa preocupação se concretiza na oferta do 

componente curricular Iniciação à Pesquisa Científica, em que o estudante tem contato com as 

principais questões referentes à fundamentação conceitual da ciência, especialmente aquelas 

relacionadas aos aspectos filosóficos e históricos. Contribui ainda para a elaboração de trabalhos 

acadêmicos, utilizando as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e 

ampliando os conteúdos estudados no componente curricular Introdução à Educação Superior 

(IES), que salienta a relevância da pesquisa científica para a formação acadêmica e profissional. 

É importante ressaltar que estreitar o contato do estudante da Graduação com a 

pesquisa passa pelo hábito da leitura, por meio da qual aprofunda os conhecimentos adquiridos, 

familiarizando-se com o vocabulário técnico das obras especializadas. O contato com os textos 

científicos contribui para o desenvolvimento das competências comunicativas e a necessidade 
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de compartilhar conhecimento. Para tanto, a UCB conta com oficinas de formação do estudante 

para pesquisa em Banco de Dados e uso adequado das normas na apresentação de trabalhos. 

Para além das atividades de iniciação à pesquisa integradas às atividades de ensino, 

realizadas a partir de pesquisas exploratórias, trabalhos de conclusão de curso, pesquisas de 

campo e bibliográficas, a UCB também apoia o surgimento de novos talentos em todas as áreas 

do conhecimento, por meio de programas de iniciação científica. O fomento à pesquisa se dá 

por meio de editais internos; editais externos e apoio à participação de pesquisadores em 

eventos científicos na Graduação e Pós-Graduação.  

Dentre os objetivos institucionais para a oferta dessas atividades está o de contribuir 

para a formação de recursos humanos para a pesquisa, incentivando a participação discente 

ativa em projetos de pesquisa com qualidade acadêmica, mérito científico e orientação 

adequada, individual e continuada. 

Na Graduação, a inserção dos estudantes em atividades de pesquisa e inovação se faz 

por meio de bolsas de Iniciação Científica (IC), bolsas de Iniciação Tecnológica e Inovação (ITI) e 

por meio da vinculação dos projetos de conclusão de curso aos projetos de pesquisa 

institucionais.  

O Programa de Iniciação Científica concede bolsas em três modalidades:  

1. Programa Interno (PIC/UCB): utiliza recursos financeiros próprios e engloba 

estudantes voluntários. Nesse caso, as bolsas são distribuídas em forma de cotas e 

seguem critérios estabelecidos em editais específicos. 

2. Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC – CNPq/UCB): com 

fomento do Governo Federal, as bolsas institucionais do PIBIC são distribuídas 

anualmente sob a forma de cotas, a partir dos critérios estabelecidos em editais 

anuais, que consideram os méritos técnicos e científicos da proposta.  

3. Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e 

Inovação (PIBITI/CNPq/UCB): voltado à formação e ao engajamento de estudantes 

de Graduação em atividades de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação. 

A UCB possui pesquisadores aptos a atender a editais externos de financiamento à 

Ciência e Tecnologia, com reconhecimento local, regional, nacional e internacional. A instituição 

viabiliza as pesquisas por meio de sua infraestrutura laboratorial, alocação de horas para as 

atividades, bem como recursos para custeio e investimento. O apoio é oferecido tanto para 

projetos aprovados por agências de fomento (CNPq, FINEP, CAPES, Fundações de Amparo à 
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Pesquisa, organismos internacionais e outros) como para atividades inovadoras ou projetos 

desenvolvidos em conjunto com empresas privadas.  

Possui também um programa próprio de apoio à participação de seus pesquisadores 

em eventos científicos que contribuam para a divulgação dos resultados de projetos de 

pesquisa.  

A UCB participa da organização e da realização dos Congressos de Iniciação Científica 

do Distrito Federal disponibilizando logística, infraestrutura e o apoio técnico de seu núcleo de 

eventos, em um esforço conjunto com as outras instituições do DF que possuem Programa de 

Iniciação Científica PIBIC/CNPq. 

Durante esses eventos, pesquisadores de instituições externas ao DF avaliam os 

trabalhos dos estudantes, como parte do processo de avaliação do Programa PIBIC. Desde 2009, 

os melhores trabalhos de cada sessão são premiados com a concessão de certificados aos 

estudantes e seus orientadores. Além dos Congressos anuais de IC do DF, cuja participação é 

obrigatória, muitos trabalhos desenvolvidos por estudantes da UCB são encaminhados e aceitos 

para apresentação em congressos locais, nacionais e internacionais.  

A UCB conta com diversos programas de Pós-Graduação stricto sensu que oferecem 

oportunidades de pesquisa para os estudantes desta IES e egressos de outras IES.  

Para as licenciaturas, a UCB participa do Programa de Institucional de Bolsas de Iniciação 

à Docência – PIBID, em parceria com a CAPES, o qual insere os licenciandos no cotidiano de 

escolas da rede pública de educação, proporcionando-lhes oportunidades de criação e 

participação em experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter 

inovador e interdisciplinar que busquem a superação de problemas identificados no processo 

de ensino-aprendizagem. Esse programa contribui para a articulação entre teoria e prática 

necessárias à formação dos docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas nos cursos 

de licenciatura.  

Além do PIBID, a UCB também está pleiteando a participação no Programa de Residência 

Pedagógica, em parceria com a CAPES, o qual visa aperfeiçoar a formação dos discentes de 

cursos de licenciatura, por meio do desenvolvimento de projetos que fortaleçam o campo da 

prática e conduzam o licenciando a exercitar de forma ativa a relação entre teoria e prática 

profissional docente, utilizando coleta de dados e diagnóstico sobre o ensino e a aprendizagem 

escolar, entre outras didáticas e metodologias.  
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A UCB conta com diversos programas de pós-graduação stricto sensu que oferecem 

oportunidades de pesquisa para os estudantes desta IES e egressos de outras IES.  

A Escola de Educação, Tecnologia e Comunicação conta com o Programa em Educação, 

que oferece os cursos de mestrado e doutorado, organizados em três linhas de pesquisa, 

conforme descrito a seguir:  

a) Formação de Professores, Ensino e Aprendizagem  

Os projetos de pesquisa desenvolvidos no âmbito desta linha de pesquisa investigam 

temáticas voltadas para as diferentes dimensões do currículo, a criatividade no processo ensino-

aprendizagem, a psicogênese do conhecimento, a educação inclusiva, o sucesso/insucesso 

escolar, a formação inicial e continuada de professores, as práticas pedagógicas, a interlocução 

da psicanálise com a educação, a violência escolar, a avaliação e as tecnologias utilizadas nos 

diferentes níveis e modalidades da educação. 

b) Política, Gestão, Financiamento e Avaliação 

Esta linha de pesquisa investiga a formulação, implementação e avaliação de políticas, 

programas e projetos na área de educação, nos seus diferentes níveis e modalidades. Dedica 

especial atenção aos aspectos ligados à governança e ao financiamento dos programas e ao 

impacto destes nos diferentes contextos sócio educacionais. 

c) Juventude, Educação e Processos Comunicacionais 

Esta linha de pesquisa dedica-se a investigar temas voltados à articulação dos três 

tópicos presentes na sua denominação. No conjunto dos projetos de pesquisa investigados, 

predomina o interesse pela juventude, pelos processos comunicacionais e pelas tecnologias da 

educação. 

A pesquisa, ou melhor, o processo de produção do conhecimento, deve ter no Curso de 

Pedagogia um lugar privilegiado de circulação. Essa verdade sempre foi considerada, de forma 

que, desde 1998, o curso vem, mesmo que em condições modestas, propondo, desenvolvendo 

e participando de pesquisas institucionais ou interinstitucionais, não obstante o fato de não ter 

como suporte um programa de Pós-Graduação Stricto Sensu na área de Educação e apesar dos 

problemas de percurso pelos quais sempre passou - natural em toda pesquisa e geralmente 

ocasionados pela alteração de regras de funcionamento da pesquisa nas IES e nos órgãos de 

fomento à pesquisa, como CAPES, CNPq, FAPDF, reduzindo, muitas vezes, a abrangência de seus 

resultados. 
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O Curso de Pedagogia, no que depender de sua atuação, não mede esforços para propor 

e realizar atividades de pesquisa, de acordo com os eixos teórico, metodológico e temático do 

seu Projeto Pedagógico, com linhas de pesquisa da Escola de Educação, Tecnologia e 

Comunicação, e com as novas diretrizes pedagógicas propostas pela UCB, garantindo a 

indissociabilidade entre ensino e pesquisa, bem como o envolvimento do maior número possível 

de professores pesquisadores e estudantes de iniciação científica.  

Neste momento de atualização de seu Projeto Pedagógico, o Curso de Pedagogia retoma 

seu trabalho árduo para tornar a atividade de pesquisa parte de seu cotidiano acadêmico, 

visando desenvolver e consolidar, no seu interior, o processo de investigação conjunta e 

interdisciplinar e sistematizar o trabalho acadêmico cotidiano em torno de atividades de 

pesquisa apresentadas nos seus projetos pedagógicos anteriores e das linhas de pesquisa já 

definidas pelos programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da Escola de Educação, Tecnologia e 

Comunicação (em particular as do Mestrado e Doutorado em Educação), criando condições para 

a produção acadêmico-científica dos docentes e discentes, e para a elaboração de novos 

métodos e tecnologias de trabalho na Educação Básica e na Educação Superior.  

Nessa linha de entendimento, a Iniciação Científica, como recurso para aprender a 

conhecer a partir da aproximação com os problemas da profissão e da sociedade, constitui uma 

estratégia importante, que poderá possibilitar o desenvolvimento das aptidões necessárias à 

aproximação entre o conhecimento existente e o desconhecido, na perspectiva de novas e 

significativas elaborações para que o estudante formado na UCB esteja capacitado para 

reinventar processos e soluções necessárias a um mundo em permanente mudança. Neste ano 

de 2019, ao concebermos a nova Matriz Curricular do Curso de Pedagogia, visamos intensificar 

essa relação ensino-pesquisa, buscando transformar a sala de aula em um verdadeiro 

laboratório de trabalho. 

Ainda a respeito da pesquisa ou produção de conhecimento, assinalamos que o trabalho 

com a pesquisa também objetiva integrar e articular os diferentes componentes curriculares 

que constituem os currículos do Curso de Pedagogia, contribuir para a formação de professores-

pesquisadores, analisando e avaliando práticas linguísticas, literárias e pedagógicas, problemas 

e propostas relativas ao ensino de línguas e literaturas; implementar e fortalecer o projeto de 

iniciação científica no Curso de Pedagogia; criar novas metodologias para o trabalho de 

docência, produzir subsídios para o ensino das línguas portuguesa e inglesa; estabelecer o 

intercâmbio e a cooperação científica regionais e nacionais, proporcionar a formação de um 

espaço acadêmico-científico institucional para a realização de debates e eventos; criar 

mecanismos de divulgação do trabalho acadêmico e da produção científica dos professores e 

estudantes do Curso de Pedagogia. Nesse sentido, a proposição é nos mobilizarmos em torno 
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do que chamamos “núcleos de trabalho”, ou seja, de espaços de trabalho de pesquisa possíveis, 

articulando áreas e abordagens teóricas distintas.  

2.7 SISTEMA DE AVALIAÇÃO  

2.7.1 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 
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Tecnológicos). O SIAE está ancorado na proposta geral do Exame Nacional de Desempenho dos 

Estudantes (ENADE), art. 5º da lei n°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 

sobre a realidade brasileira, mundial e sobre outras áreas do conhecimento (Portaria nº 207, 

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. 

O Curso de Pedagogia, quanto às últimas avaliações externas, apresenta os seguintes 

conceitos: nota 4 no Conceito Preliminar de Curso (CPC), segundo a avaliação do Ministério da 

Educação. Quanto à avaliação interna, os estudantes do curso de Pedagogia não foram 

convocados pela Universidade (CPA) para participarem da última avaliação do Sistema Interno 

de Avaliação do Estudante (SIAE), realizada no primeiro semestre de 2016. Em novembro de 

2017, o curso participou do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes – ENADE e obteve 

nota 3. Em relação à avaliação realizada pelo Guia do Estudante, o Curso de Pedagogia, no ano 

de 2018, obteve 5 Estrelas na avaliação. 
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Por fim, convém ressaltar que há outros espaços de avaliação do Curso de Pedagogia, 

presentes no âmbito interno, com destaque para reuniões e grupos de trabalho, que envolvem 

coordenação e assessorias, professores e estudantes (monitores, bolsistas de Iniciação à 

Docência, representantes do Centro Acadêmico) e que visam avaliar aspectos tais como: os 

conteúdos dos componentes curriculares; as metodologias de ensino; o relacionamento 

estudante-professor; as formas e os critérios adotados nas avaliações de desempenho discente; 

o desempenho de estudantes e professores; os recursos materiais disponíveis, a participação 

dos estudantes nas atividades curriculares e extracurriculares; as questões concernentes ao 

desenvolvimento do curso com qualidade técnica, teórica, prática e humana.    

2.7.2 Avaliação da Aprendizagem 

Para a Escola Educação, Tecnologia e Comunicação, 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. 
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 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. 

 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. 

A aprendizagem centrada no estudante aponta, ainda, para uma redefinição do papel 

da avaliação, elemento importante dos procedimentos de ensino-aprendizagem, que já 

vínhamos adotando no Curso de Pedagogia. Na concepção de ensino pautada pela construção 

de conhecimento, a avaliação não pode se limitar a momentos de verificação de absorção de 

conteúdo, mas deve ser vista como um processo pedagógico, com caráter formativo. Avalia-se 

para ampliar o processo de aprendizagem, para compreender o que se está aprendendo, o que 

ainda não está compreendido e seus motivos. Avaliando-se a aprendizagem dos estudantes, 

avalia-se o itinerário tomado pelo professor. Diante dessa concepção, além do caráter 

formativo, a avaliação possui uma dimensão de diagnóstico que pode subsidiar a elaboração e 

a reelaboração dos planos de ensino e da dinâmica adotada em sala de aula. 

Já dizíamos, em nossos projetos pedagógicos anteriores, que avaliar significa analisar 

uma complexa rede de relações, envolvendo instituições, pessoas, linguagem, situações, teorias 

do conhecimento e procedimentos metodológicos determinados. Nesse processo, 
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conhecimento, sentidos e juízos de valor são produzidos, trazendo a possibilidade de 

compreensão de uma realidade dada. 

As tendências mais atuais da avaliação educacional têm procurado deslocar o centro 

das investigações do acesso e extensão dos serviços para os processos de interação, para a 

qualidade dos processos de ensino e de aprendizagem e para as consequências sociais e políticas 

de tais serviços para a vida de cada um e da sociedade. 

No Curso de Pedagogia, a avaliação deverá considerar não só os produtos obtidos, mas 

todo o seu processo de produção, levando em conta os diferentes pontos de partida de cada 

estudante em relação às metodologias de ensino e o fato de esse estudante já estar ou não no 

desempenho de suas atividades profissionais. Assim, os produtos a serem avaliados deverão 

considerar a trajetória de cada estudante durante o curso, as suas condições de produção e o 

conjunto dos trabalhos realizados. 

Espera-se obter como produtos desse processo de trabalho individual e coletivo 

diferentes tipos de textos escritos que revele o domínio de noções teóricas, a capacidade de 

avaliar a estrutura e o funcionamento do espaço escolar e do discurso institucional propondo 

alternativas de solução para os problemas pedagógicos nas práticas de ensino, bem como as 

teorias e tendências pedagógicas. 

Enquanto um discurso institucional de uma sociedade de direito, o processo de 

avaliação está submetido a direitos e deveres das partes nele envolvidas, de padrões e de 

critérios para fundamentar os julgamentos, as interpretações. A UCB regulamenta, pois, esse 

processo, normatizando o trabalho docente e discente, conforme foi explicitado anteriormente, 

cumprindo ressaltar que a nota mínima para aprovação é obtida mediante processo de 

avaliação, concebido segundo o princípio do aproveitamento continuado do estudante. 

Os critérios, formas e ponderações estabelecidos pelo docente ou grupo de docentes 

deverão constar do respectivo Plano de Ensino, o qual deve ser apresentado à Coordenação do 

Curso, para aprovação. Os critérios em referência devem ser conhecidos, discutidos e 

compreendidos por todos os estudantes no início de cada semestre letivo. 

Compete a cada professor determinar a quantidade e os indicadores de qualidade a 

serem considerados no âmbito do seu componente curricular, com predomínio do processual 

sobre o pontual e do qualitativo sobre o quantitativo, devendo, no entanto, ser assegurada a 

realização de, no mínimo, 2 (duas) formas distintas de avaliação, prevalecendo o desempenho 

individual sobre o coletivo. O estudante deve ser informado pelo professor sobre os resultados 
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obtidos nas avaliações realizadas ao longo do processo. Deverão ser concedidas, ao estudante, 

oportunidades de recuperação da aprendizagem, sendo preferentemente processual, com 

avaliações sucessivas que vão aproximando o estudante cada vez mais do aproveitamento 

máximo. 

Tendo em vista as diversas práticas pedagógicas existentes na Universidade e por ela 

valorizadas, bem como os princípios operativos da avaliação anteriormente referidos, cabe fazer 

referência também a métodos de avaliação da aprendizagem e de aferição da apreensão dos 

conteúdos disseminados e partilhados. Na UCB e, portanto, na Escola de Educação, Tecnologia 

e Comunicação, enfatiza-se a necessidade de um processo coerente, inteligível, justo e 

equânime, além de progressivo e cumulativo. A coerência significa que a avaliação deve estar 

de acordo com os conteúdos partilhados; a inteligibilidade diz respeito à clareza com que as 

regras são instituídas; a justiça é afeita à isenção na elaboração e correção dos processos 

avaliativos; a equanimidade refere-se à generalidade e abrangência do processo, estando todos 

a ele sujeitos, ainda que se privilegiem diferentes saberes de diferentes indivíduos; a 

progressividade e cumulatividade se relacionam com a existência de múltiplas oportunidades 

de avaliação e de exigências adequadas aos conteúdos partilhados até cada momento avaliativo. 

A opção por provas escritas ou orais, dissertativas ou objetivas, trabalhos em equipe ou 

individuais, ou qualquer outra forma de avaliação é, de fato, elemento a ser discutido e 

implantado a partir de um consenso. Esse consenso de dá entre professor e estudantes, entre a 

coordenação e os professores do curso e/ou, de forma mais abrangente, entre a Universidade e 

a comunidade, ou seja, em espaços distintos, mas complementares, de avaliação. O mais 

relevante é que em cada Plano de Ensino conste detalhadamente todo o processo avaliativo 

para que todos os envolvidos – professores e estudantes – estejam plenamente cientes de cada 

passo e cada diretriz.  

Mais especificamente no curso de Pedagogia, a diversidade dos tipos de avaliação é 

grande e não constitui um problema, mas uma oportunidade de identificar e valorizar, na 

formação do licenciando diferentes perfis e aptidões profissionais. Há espaço, por exemplo, para 

as sessões de pôsteres, para os seminários, para mesas ou rodas de debate (que podem ser, 

inclusive, em AVA), que estimulam o trabalho cooperativo e a expressão oral; os artigos, os 

ensaios, os projetos de intervenção e os relatórios como importantes instrumentos para a 

consolidação da reflexão e o aprofundamento na discussão de temáticas complexas e polêmicas; 

as avaliações subjetivas para a aferição da capacidade de síntese e de análise, bem como para a 

percepção do domínio do tempo para a execução de objetivos; os exercícios de simulação das 

práticas profissionais como confirmação e/ou superação dessas práticas. Tem-se em comum o 
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cuidado em aferir as dificuldades e as conquistas de cada estudante, fundamentando-se todo o 

processo de ensino-aprendizagem e a etapa específica da avaliação numa relação cordial e 

solidária de respeito pelo histórico e pelo perfil de cada um. 

3. CORPO SOCIAL  

3.3 CORPO DISCENTE  

3.3.1 Formas de Acesso  

O ingresso ao Curso, conforme consta nas Normas e Procedimentos Acadêmicos e nos Editais 

dos processos seletivos, poderá ocorrer por diversas formas a saber: 

− processo seletivo para acesso ao Ensino Superior: vestibular ou nota do ENEM; 

− Programa Universidade para Todos (ProUni, Lei nº 11.096, 13 de janeiro de 2005); 

− transferência; 

− transferência ex officio; 

− portador de Diploma de Pós-Graduação ou Sequencial. 

3.3.2 Apoio e atenção ao discente 

A UCB disponibiliza para a comunidade acadêmica inúmeros serviços que visam dar 

apoio e atenção ao discente de maneira a viabilizar uma vida acadêmica tranquila, cujo foco seja 

de fato a formação integral desse estudante. Dentre os serviços ofertados ao estudante, 

destacam-se: 

− Serviço de Orientação e Acompanhamento Psicopedagógico (SOAPPE), que 

contribui para a promoção da qualidade de vida dos estudantes e funcionários, em 

seus aspectos pedagógicos e psicológicos implicados no desempenho acadêmico e 

profissional. Presta atendimento psicológico individual e em grupo, orientação 

pedagógica individual e em grupo, reorientação profissional; oficinas pedagógicas e 

rodas terapêuticas, dentre outras ações pontuais de cunho psicológico e/ou 

pedagógico.  

− Serviço de Orientação Inclusiva (SOI), que visa à garantia da qualidade de ensino 

acadêmico, com atenção especial na acessibilidade de estudantes e colaboradores 

em situação de deficiência que tem como parte do seu cotidiano o ambiente 

universitário. 
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− Ouvidoria, que é uma instância de constante diálogo com a comunidade acadêmica, 

recebendo e encaminhando para soluções as manifestações desta.  Cabe ao Ouvidor 

administrar com independência, imparcialidade e autonomia toda a demanda do 

setor, dialogando constantemente com os demais gestores, tanto da área 

acadêmica quanto da administrativa e outros agentes externos na busca de 

respostas e soluções às questões que lhe são formuladas. 

A própria concepção pedagógica dos cursos contribui para que o estudante receba toda 

a atenção de que necessita logo ao chegar à Universidade. O componente curricular Introdução 

à Educação Superior traz em sua gênese a proposta de que o estudante será acolhido em um 

contexto diferenciado de estudo, que é o Ensino Superior e, dessa forma, terá uma visão do que 

é Universidade e condições de compreender os sentidos da formação acadêmica, ambientando 

no espaço da Universidade e conhecendo as melhores práticas de comunicação no meio 

acadêmico.  

O estudante é, ainda, estimulado a participar de eventos internos e externos e de 

projetos de pesquisa e/ou extensão que irão compor sua formação acadêmica como 

componente curricular, tendo carga horária reconhecida para a integralização de seu curso. 

Eventos e atividades acadêmicas de relevância são divulgados pelos cursos a seus estudantes, 

bem como as possibilidades de intercâmbio. 

No que tange ao processo de intercâmbio, os cursos contam com o apoio da Assessoria 

de Relações Internacionais, que tem como missão estimular o processo de internacionalização 

da Universidade Católica de Brasília. O estudante participante de tais programas é beneficiado 

com a isenção de taxas escolares durante sua permanência no exterior. Outro instrumento de 

estímulo para a participação dos estudantes em ações de mobilidade internacional é através da 

oferta de bolsas de estudo em parceria com instituições conveniadas à UCB. 

É também uma importante ação de apoio às atividades acadêmicas a participação dos 

estudantes nos Centros e Diretórios Acadêmicos. Na UCB, o Programa de Relações Estudantis 

(Prelest) é responsável pelo suporte às ações de mobilização e representação estudantil. 

Todos os cursos de Graduação da UCB elegem representantes de turma, buscando 

promover a escuta ativa dos seus estudantes. A representação de turma é exercida, única e 

exclusivamente, em ambientes acadêmicos da UCB. A UCB destaca de modo específico, as 

seguintes contribuições da função de representante de turma:  
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I - permitir a participação do corpo discente, de maneira mais intensa, no processo 

acadêmico; 

II - viabilizar a representação dos alunos junto à Coordenação de Curso, à direção da 

Escola e aos outros setores da UCB, por delegação do coordenador;  

III - ampliar e facilitar a comunicação entre o corpo discente e os docentes, coordenação 

e direção. 

Os critérios para a eleição dos representantes de turma estão estabelecidos do 

Regulamento Geral da Graduação. 

No que se refere às iniciativas do Curso de Pedagogia que servem como mecanismos 

de nivelamento para seus estudantes, destacam-se dois tipos de oficinas: as voltadas para o uso 

de novas tecnologias (sobretudo as digitais) e às destinadas ao trabalho de leitura e produção 

de textos, que se trata de um espaço dinâmico e dialógico onde o estudante pode fortalecer e 

desenvolver competência textual e tipos textuais acadêmico-científicos (resenhas, resumos, 

artigos e ensaios), que revelem senso crítico, coerência e originalidade no tratamento de temas 

acadêmico-científicos.  

3.3.3 Acompanhamento de Egressos  

O acompanhamento de egressos da Universidade Católica de Brasília segue os princípios 

de relacionamento continuado e de parceria pedagógica estratégica. 

O princípio de relacionamento continuado (PRC) refere-se ao postulado de que o 

acompanhamento dos egressos é apenas uma das etapas de um processo ou sistema de 

relacionamentos da Instituição. Esse processo ou sistema inicia-se ainda antes da entrada do 

estudante na UCB, através da assistência aos potenciais pré-ingressos e os serviços oferecidos 

aos estudantes das instituições de ensino médio pelo Programa de Orientação Profissional (POP-

UCB), em parceria com as direções das Escolas e as coordenações dos Cursos. A segunda etapa 

dá-se quando da passagem do estudante pela instituição. A terceira consiste na oferta de serviço 

de apoio dado especificamente aos estudantes concluintes da Graduação, sob a 

responsabilidade dos Cursos e atendendo às especificidades de cada um deles. Por fim, a última 

etapa do processo de relacionamento continuado consiste no acompanhamento dos egressos, 

por meio da manutenção de vínculo entre esses e a Universidade. 

O princípio de Parceria Pedagógica Estratégica (PPE) é referente ao postulado de que o 

protagonismo do estudante (preconizado pelos fundamentos das metodologias ativas) não é 

interrompido ou finalizado com a cerimônia de colação de grau. Na Universidade Católica de 
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Brasília, os egressos são concebidos e tratados como um rico cabedal de conhecimentos sobre 

a Universidade e seus cursos, sobre o mercado de trabalho e as demandas da sociedade e sobre 

os diferentes setores da economia nos quais os egressos estão diretamente inseridos e atuando. 

Pelas razões acima, o capital de conhecimento dos egressos é tido na UCB como insumo 

fundamental para retroalimentar o seu sistema de ensino e de aprendizagem e para o repensar 

de suas práticas didático-pedagógicas, de pesquisa e de extensão. Desse modo, os egressos são 

vistos não como “ex-estudantes”. Ao contrário, para muito além disso, são tidos como 

“parceiros” privilegiados da Instituição, a qual beneficiam e por meio da qual são beneficiados.  

3.1.3.1 Da Operacionalização do Acompanhamento 

A operacionalização da política de acompanhamento de egressos dos cursos de Graduação 

da UCB se dá por meio de quatro canais ou ferramentas:  

a. Mapa do Perfil dos Egressos e Concluintes 

 

  O mapeamento é feito no âmbito do Curso, anual ou semestralmente. Mediante o envio 

de questionário de survey, o mapeamento permite traçar o perfil dos egressos, dos concluintes 

e, não menos importante, possibilita a comparação desses dois perfis.  

  O questionário enviado aos egressos coleta e dá tratamentos metodológicos estatísticos 

e analíticos a dados relativos aos seguintes fatores: empregabilidade, empreendedorismo, 

envolvimento em educação continuada, faixas salariais e de renda, áreas específicas de atuação, 

nível de contentamento com a profissão escolhida, nível de satisfação com a eficácia e eficiência 

da formação recebida na UCB e com o exercício da profissão, avaliação da adequação da Matriz 

Curricular do Curso às demandas do sociedade e do mercado, dentre outros. 

  O questionário enviado aos concluintes, por sua vez, coleta e dá tratamento a dados 

concernentes às expectativas e estratégias de entrada no mercado, tanto empregatícias quanto 

empreendedoras; à área específica em que o concluinte pretende vir a atuar; às expectativas de 

faixa salarial ou de renda; ao planejamento de educação continuada, dentre outros. 

b. Agremiação de Egressos e Concluintes 

  A Agremiação de Egressos e Concluintes dá-se no âmbito do Curso. A agremiação tem 

estatuto próprio. Cada agremiação tem por objetivo principal congregar estudantes concluintes, 

egressos e apoiadores do Curso.  
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c. Código de Honra do Egresso 

  O Código de Honra do Egresso é desenvolvido no âmbito da Universidade e é retirado, 

com pequenas adaptações, de seu PPI. O principal objetivo do Código é reforçar o vínculo do 

egresso com os valores éticos a ele preconizados durante seu período de Graduação na 

Universidade. 

d. Encontro Anual de Egressos e Concluintes 

  O Encontro Anual de Egressos dá-se no âmbito do Curso, em parceria com a Agremiação 

de Egressos e Concluintes, sendo de caráter pedagógico e consultivo. 

3.3.4 Registro acadêmico 

A comunidade acadêmica, para acesso aos registros acadêmicos, está organizada em 

grupos/perfis, identificados por código de acesso único (RA/ID).  

Os estudantes possuem acesso exclusivamente via Portal do Estudante, para 

informações relativas à sua Vida Acadêmica (Histórico Escolar, Declarações, Renovação de 

Matrícula, Dados Cadastrais etc.). Fisicamente, a documentação do estudante está arquivada 

em pastas suspensas, ordenadas cronologicamente pelo “Registro Acadêmico do Estudante” 

(RAA) regularmente matriculado ou ainda vinculado ao Curso. A Documentação dos Estudantes 

Formados, Desligados e ou Cancelados, estão armazenadas em envelopes numerados e caixas 

do tipo “Box”. O acesso a este acervo é restrito. 

Os professores contam com os recursos do Portal Institucional para o relacionamento 

com as suas turmas durante o período letivo. Pelo Portal é possível registrar a frequência, lançar 

os resultados finais, entrar em contato com a turma e enviar material de apoio ao ensino.  

Os gestores (diretores/coordenadores) acessam o sistema e possuem permissões para 

consulta à Base, podendo participar do Processo de Renovação de Matrícula, realizando 

inclusão/exclusão de Disciplinas.  

Funcionários administrativos lotados nas direções de cursos ou áreas estratégicas da 

Instituição também têm acesso às ferramentas, conforme perfil, para consulta de dados 

acadêmicos ou financeiros. 

3.3.5 Políticas de inclusão e de acessibilidade 

Segundo a legislação brasileira, o termo acessibilidade é definido como “possibilidade e 

condição de alcance para utilização, como segurança e autonomia, dos espaços, mobiliários e 



Projeto Pedagógico de Curso 

114 
 

equipamentos urbanos, das edificações, dos transportes e dos sistemas e meios de 

comunicação, por pessoa com deficiência” (BRASIL, 1994). 

A partir dessa definição, pode-se considerar que um espaço construído, quando 

acessível a todos, é capaz de oferecer oportunidades igualitárias a seus usuários. Sabe-se que a 

dificuldade de acesso não se restringe apenas aos usuários de cadeira de rodas, pessoas com 

deficiência auditiva, visual ou intelectual, mas também àqueles que possuem mobilidade 

reduzida temporária, gerada por fatores como idade, gravidez e lactantes.  

Semestralmente, o Serviço de Orientação Inclusiva (SOI) verifica a condição de 

acessibilidade dos espaços de uso e passagens de áreas livres dos câmpus da UCB, seguindo 

orientações das normas de acessibilidade NBR 90/50. Isso contribui para que os setores 

específicos da Prefeitura do Câmpus façam a manutenção adequada das rotas de passagens da 

pessoa com deficiência física, por exemplo, ou para a verificação e ajuste de qualquer barreira 

nas edificações e mobiliário.  

A Universidade Católica de Brasília atende aos critérios de acessibilidade especificados 

na Portaria Federal Nº 3.284/2003 e do Decreto 6581/08possibilitando ao estudante, 

colaborador e público com deficiência, autonomia nos espaços de aprendizagem, de 

atendimento ao público e nas demais áreas do espaço acadêmico. 

Em atendimento a essa demanda por inclusão e permanência de seus estudantes na 

educação superior, a UCB oferece inúmeras ações, criando as condições para que todos 

usufruam em plenitude de todas as oportunidades de aprendizagem e formação. Os 

“Referenciais de Acessibilidade para a Educação Superior e a avaliação in loco do Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior” (BRASIL, 2013, p. 36-39) apresentam um quadro 

síntese com o espectro de acessibilidade, sua definição e prática/exemplos relacionados às IES, 

o qual reproduzimos abaixo, indicando as ações realizadas institucionalmente para atender aos 

requisitos legais previstos no documento em epígrafe: 

Quadro 2 – Ações Institucionais de Acessibilidade. 

Espectro de 
Acessibilidade 

Definição Ações empreendidas 

Acessibilidade 
atitudinal 

Refere-se à 
percepção do 

outro sem 
preconceitos, 

estigmas, 
estereótipos e 
discriminações. 

Todos os 

A UCB investe constantemente em sua infraestrutura para o 
atendimento aos estudantes com necessidades específicas, em 
campanhas que tratam da diversidade, em programas e 
projetos de extensão que atendam à comunidade interna e 
externa, promovendo, dessa forma, uma convivência saudável 
e respeitosa entre seus diversos atores sociais. Atende à 
legislação no que diz respeito à contratação de profissionais 
com deficiência. Há uma evidente preocupação institucional no 
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Espectro de 
Acessibilidade 

Definição Ações empreendidas 

demais tipos de 
acessibilidade 

estão 
relacionados a 
essa, pois é a 

atitude da 
pessoa que 

impulsiona a 
remoção de 

barreiras. 

cuidado com a formação de valores em seus estudantes. O 
cuidado e o acolhimento com vistas à inclusão antecedem à 
chegada do estudante à Instituição, pois ele recebe tratamento 
diferenciado desde o processo seletivo seja na oferta de 
ambiente adequado, no acompanhamento profissional quando 
da realização da prova, nos recursos físicos para acesso à 
avaliação até a correção das provas. Toda a comunicação com a 
sociedade, por meio de seu portal, oferece condições de 
acessibilidade visual. Em todas as palestras abertas ao público 
interno e externo contam com intérprete de LIBRAS e 
acessibilidade física em seus ambientes. 

Acessibilidade 
arquitetônica 

Eliminação das 
barreiras 

ambientais 
físicas nas 

residências, nos 
edifícios, nos 

espaços e 
equipamentos 

urbanos. 

O espaço físico da UCB foi projetado para atender a diferentes 
necessidades de sua comunidade acadêmica, contando com: 
- rampas de acesso em vários pontos da área externa da 
Universidade e na área interna aos edifícios, rampas ou 
elevadores, possibilitando a circulação; 
- vagas nos estacionamentos próximas às rampas e porta de 
acesso aos blocos, que permitem o embarque e desembarque 
de pessoas em condição de mobilidade reduzida; 
- adaptações existentes dos banheiros estão de acordo com as 
exigências arquitetônicas de acessibilidade. Há adaptações nas 
bancadas (lavabos), algumas portas são de estilo sanfonadas 
(PVC), o que permite o acesso de cadeiras de rodas; as barras de 
apoio encontram-se fixadas à parede; o vaso sanitário é de 
modelo comum com altura adaptada; e há espaço condizente 
para locomoção das cadeiras de rodas; 
- existem bebedouros adaptados na área de circulação interna 
e telefones públicos em todos os blocos e uma unidade de 
telefone público próprio para deficientes auditivos (TDD); 
- há também mobiliário adaptado nas salas de aula. 

Acessibilidade 
pedagógica 

Ausência de 
barreiras nas 

metodologias e 
técnicas de 
estudo. Está 
relacionada 

diretamente à 
concepção 

subjacente à 
atuação 

docente: a 
forma como os 

professores 
concebem 

conhecimento, 
aprendizagem, 

avaliação e 
inclusão 

educacional irá 
determinar, ou 
não, a remoção 

das barreiras 
pedagógicas. 

Os estudantes da UCB com deficiências são encaminhados 
assim que chegam ao Serviço de Orientação Inclusiva, contando 
com tratamento acolhedor e especializado, como: acesso a 
Softwares que facilitam o acesso à informação; intérpretes de 
LIBRAS; ledores e transcritores; entre tantos outros.  
Os professores e coordenadores de curso são orientados sobre 
o atendimento a ser dado ao estudante de maneira a criar uma 
rede de atendimento de qualidade que contribua efetivamente 
para a sua aprendizagem. 
O projeto SOI desenvolveu material informativo que relata 
aspectos relevantes sobre o estudante com surdez, suas 
relações com o professor e o apoio da intérprete de Libras no 
ambiente de ensino e de aprendizagem. Com isso, pretende-se 
ampliar os conhecimentos do docente e evitar que este venha a 
prejudicar o desenvolvimento do estudante com o componente 
curricular e o curso. 

Acessibilidade 
Programática 

Eliminação de 
barreiras 

A UCB promove processos de sensibilização como a inclusão de 
componentes curriculares específicos institucionais para a 
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Espectro de 
Acessibilidade 

Definição Ações empreendidas 

presentes nas 
políticas 

públicas (leis, 
decretos, 
portarias, 
normas, 

regulamentos, 
entre outros). 

formação dos estudantes, como: LIBRAS; Humanidade, 
Sociedade e Ética; Bioética, entre outros, os quais tratam do 
respeito à diversidade, às relações étnico-raciais e de gênero 
etc. Ademais, promove recorrentemente eventos de 
conscientização e informação sobre as temáticas da inclusão e 
os direitos que vão sendo paulatinamente agregados a essa 
população. Cuida especialmente dos estudantes que chegam 
com dificuldades advindas da formação precária que trazem da 
educação básica ao ofertar como mecanismos de nivelamento, 
componentes curriculares básicos como: Introdução à Educação 
Superior; Leitura e Produção de Textos; Tópicos de Matemática, 
entre outros. Oferece ainda cursos de extensão de em LIBRAS, 
Formação de Lideranças, Comunicação oral, entre outros. 

Acessibilidade 
nas 

comunicações 

É a 
acessibilidade 
que elimina 
barreiras na 

comunicação 
interpessoal 
(face a face, 

língua de 
sinais), escrita 
(jornal, revista, 

livro, carta, 
apostila etc., 

incluindo textos 
em braile, uso 

do computador 
portátil) e 

virtual 
(acessibilidade 

digital). 

A UCB conta com a presença de intérpretes e ledores na sala de 
aula em consonância com a Lei de Libras – e Decreto de 
Acessibilidade. Investe na acessibilidade às formas digitais de 
comunicação com a comunidade interna e externa.  

Acessibilidade 
digital 

Direito de 
eliminação de 
barreiras na 

disponibilidade 
de 

comunicação, 
de acesso físico, 

de 
equipamentos e 

programas 
adequados, de 

conteúdo e 
apresentação 
da informação 
em formatos 
alternativos. 

A UCB promove todas as condições para que os recursos digitais 
para facilitar a aprendizagem do estudante sejam 
disponibilizados de forma fácil e rápida. No portal da UCB, 
evidenciam-se as condições de acessibilidade visual, como 
aumento de fonte, alteração de cor. Os estudantes também 
recebem suporte técnico para utilização plena dos recursos 
digitais no AVA, os quais são adaptados de acordo com a 
necessidade e realidade do estudante. 
Para os estudantes com deficiência visual, os recursos 
oferecidos são: scanner acoplado ao computador, réguas de 
leitura, kit de escrita Braille com prancheta, reglete, punção e 
folhas Braille; digitalização de textos; ledor e transcritor; 
impressão em Braille em parceria com a Biblioteca Braille de 
Taguatinga – Dorina Nowill. Está ainda disponível, no Sistema de 
Biblioteca da UCB, o total geral de 203 exemplares em Braille 
(coleções de livros, periódicos e folhetos). Em audiolivros, são 
144 gerais de títulos e 198 exemplares. 

Como se pode constatar, a UCB, em conformidade com os “Referenciais de 

Acessibilidade para a Educação Superior e a avaliação in loco do Sistema Nacional de Avaliação 

da Educação Superior” (2013, p. 5) contribui efetivamente para “materializar os princípios da 
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inclusão educacional que implicam assegurar não só o acesso, mas condições plenas de 

participação e aprendizagem a todos os estudantes”. 

3.4 CORPO DOCENTE  

3.4.1 Perfil docente 

O corpo docente do Curso de Pedagogia é formado por especialistas, mestres e 

doutores, em regime de trabalho de tempo parcial, integral ou horista, experientes no 

magistério superior. A proposta institucional de formação integral da pessoa humana reveste o 

papel do docente de fundamental importância. Assim, espera-se um perfil de educador que 

expresse os seguintes compromissos: 

− conhecer e tomar para si o Projeto Pedagógico do Curso, de modo que sua 

práxis docente esteja articulada com todo o processo de formação e objetivos 

do curso, assim como com os diferentes atores envolvidos; 

− estender a sua ação docente para além da sala de aula, compreendendo que as 

atividades de pesquisa e extensão são também espaços de aprendizagem 

interdependentes, que existem diferentes formas de aprender e que a 

perspectiva esperada é a de foco na aprendizagem, e não na transmissão ou na 

instrução; 

− valorizar e apropriar-se de estratégias formativas bem-sucedidas, com o foco no 

processo de aprendizagem, e não na instrução, pesquisando a própria atividade 

docente e, a partir disso, desenvolver e validar diferentes estratégias 

formativas; 

− manter relações construtivas e éticas com os estudantes de modo a promover 

autonomia, comprometimento e desenvolvimento de estratégias efetivas de 

estudo e aprendizagem; 

− utilizar metodologias de ensino e avaliação coerentes com a proposta de 

formação integral da pessoa, de modo que estes processos contemplem 

habilidades teóricas, técnicas e de cidadania; 

− dispor-se e comprometer-se com a produção de conhecimento e com a 

preparação das novas gerações; 

− dominar e desenvolver as competências pretendidas para o perfil dos egressos. 
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O perfil docente descrito confere homogeneidade e identidade à Escola de Educação, 

tecnologia e Comunicação, mantendo-se coerente com o perfil do educador descrito no PPI. 

Homogeneidade, contudo, não implica ausência de diversidade. Nesse sentido, o corpo docente 

deve constituir-se de profissionais de formação acadêmica consistente, com diferentes níveis de 

titulação e experiências profissionais acadêmicas e não acadêmicas. Essas características podem 

garantir formação de alto nível e generalista. Além disso, a perspectiva de diversidade propicia 

melhor adequação da formação docente às diferentes atividades de ensino, pesquisa e 

extensão. 

3.4.2 Formação continuada docente 

A Universidade, atenta aos universos culturais dos estudantes que chegam à 

Universidade, busca detectar práticas pedagógicas favorecedoras da expressão desses universos 

estimulando a formação docente voltada à valorização da pluralidade cultural. Para tanto, 

estimula a formação continuada dos docentes visando a mudanças em cognições (posturas) e 

práticas (formas de agir). Essa formação pode ser realizada a partir de palestras, oficinas, 

workshops, cursos, entre outros. 

3.5 GESTÃO DA ESCOLA E DO CURSO  

3.5.1 Direção da Escola 

A UCB atua em diferentes áreas, distribuídas nas seguintes Escolas:  

❖ Escola de Educação, Tecnologia e Comunicação. 

❖ Escola de Exatas, Arquitetura e Meio Ambiente. 

❖ Escola de Humanidades, Negócios e Direito. 

❖ Escola de Saúde e Medicina. 

As Escolas têm como objetivos principais: a) fortalecer a indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão, em consonância com a missão da Universidade, integrando a comunidade 

universitária e fomentando a inovação e o empreendedorismo; b) harmonizar os recursos 

humanos, materiais e financeiros, com uma gestão voltada para a qualidade, a eficiência e a 

eficácia no uso dos recursos, visando à sustentabilidade institucional; c) dar suporte no 

planejamento estratégico e tático das atividades universitárias no seu âmbito acadêmico e 

administrativo.  
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Cada Escola tem um diretor como responsável geral, um coordenador do Núcleo de 

Formação Básica da Escola e coordenadores de curso de Graduação ou programas de Pós-

Graduação que atuarão em consonância aos propósitos pedagógicos definidos junto à reitoria. 

As Escolas são compostas pelas áreas: Cursos de Graduação e de Pós-Graduação (Stricto 

Sensu e Lato Sensu), Programas e Projetos e Núcleo de Formação Básica e Específica.  

Conta com uma estrutura de apoio composta pelas seguintes unidades: Atividade 

Pedagógica, Espaços de Aprendizagem, Atividade Administrativa e Atendimento Estudantil. 

O Curso de Pedagogia pertence à Escola de Educação, Tecnologia e Comunicação, cuja 

gestão é realizada por um Diretor com o apoio de um assessor pedagógico, que também 

coordena o Núcleo de Formação Básica da Escola. A referida Escola está composta por cursos 

de graduação e de pós-graduação lato sensu e stricto sensu, relacionados às áreas de Educação, 

Comunicação e Tecnologia da Informação. A relação estreita entre essas três áreas fortalece a 

identidade da Escola, uma vez que os cursos nela congregados compartilham conhecimentos 

afins. Basta observar os impactos gerados pela revolução da informática e a forma como as 

diversas áreas sociais, incluindo a educação e os processos comunicacionais, foram afetados 

pelas tecnologias da informação e da comunicação (TICs). As TICs estão cada vez mais presentes 

nas escolas e nos processos de ensino e de aprendizagem, seja pelo uso dos recursos 

tecnológicos em sala de aula, seja pela forma como as tecnologias alteram a relação professor-

estudante. Ademais, as tecnologias alteraram a forma como as notícias chegam até nós, de 

forma rápida e instantânea, encurtando as distâncias e reduzindo o tempo de divulgação. Essa 

diminuição das distâncias permite o intercâmbio entre culturas, línguas e povos, ao mesmo 

tempo em que assegura a afirmação de identidades; assim, constroem-se e reconstroem-se 

conhecimentos por meio da partilha. Dessa forma, os avanços da tecnologia compõem este 

novo cenário em que a educação, a linguagem e os processos comunicacionais estão envolvidos 

e se reinventam constantemente. A união entre os cursos de graduação, abarcados pela Escola 

de Educação, Tecnologia e Comunicação, compartilha, portanto, uma identidade única, uma vez 

que a comunicação, como tema transversal, permeia todas as áreas de conhecimento 

contempladas na composição da Escola.    

3.5.2 Coordenação do Curso 

O delineamento atual do PPI da UCB conduz a um perfil de gestor que, para além de 

acompanhar, possa atuar de modo crítico e proativo na condução do grupo de pessoas, no 

processo de formação e na busca de soluções para os desafios que se apresentam. A gestão dos 
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cursos é realizada pelo coordenador do curso com apoio de assessores pedagógicos cujas 

atribuições estão descritas no Regulamento Geral da Graduação. 

3.5.3 Colegiado do Curso 

O Colegiado do Curso de Pedagogia corresponde a um fórum que tem por finalidade 

promover a racionalização e a otimização dos procedimentos pedagógicos e administrativos, 

por meio da discussão e deliberação sobre assuntos referentes ao cumprimento da missão, visão 

de futuro e valores da UCB, bem como do cumprimento das propostas constantes no PPC. O 

colegiado é formado por docentes que atuam no curso, independentemente de sua titulação, 

formação ou dedicação; e por representantes do corpo discente e técnico-administrativo. A 

constituição do colegiado e seu funcionamento encontram-se descritos no Regulamento Geral 

da Graduação.  

3.5.4 Núcleo Docente Estruturante 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) de um curso de Graduação constitui-se de um 

grupo de docentes, com atribuições acadêmicas de acompanhamento, atuante no processo de 

concepção, consolidação e contínua atualização do Projeto Pedagógico do Curso. (Resolução 

CONAES n. 01/2010, art.1). 

Os critérios para a constituição do NDE, seu papel, função e atuação estão descritos no 

Regulamento Geral da Graduação. 

3.5.5 Corpo técnico e administrativo 

Entende-se que o corpo técnico e administrativo da UCB é parte integrante e 

fundamental na consolidação dos objetivos do Projeto Pedagógico dos Cursos da UCB. Assim, o 

perfil desse funcionário relaciona-se com:  

− criação de uma responsabilidade coletiva, partilhada com todos os atores do processo 

de formação, por meio da colaboração; 

− compromisso com o desenvolvimento profissional para o bom desempenho das suas 

atividades na UCB; 

− compromisso com a sustentabilidade e conservação do patrimônio da UCB e dos 

recursos físicos sob sua responsabilidade; 

− cuidado no trato e encaminhamento dos processos e trâmites documentais, fornecendo 

e divulgando informações pertinentes, com respeito ao sigilo e privacidade exigidos. 
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A UCB oferece regularmente cursos que visam à contínua formação de seus 

funcionários. 

4. INFRAESTRUTURA  

4.1 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, 

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. 

4.1.1 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. 



Projeto Pedagógico de Curso 

122 
 

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 

4.1.2 Espaços físicos utilizados para o desenvolvimento do curso 

A Universidade Católica de Brasília conta com ampla estrutura física. Neste 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 seu 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 
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O espaço destinado à Direção da Escola de Educação, Tecnologia e Comunicação dispõe 

de sala específica para a Coordenação do Curso de Pedagogia, bem como espaço de 

trabalho para a assessoria do curso e atendimento aos estudantes. 

 
● 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 

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. 

4.2 Sistema de Bibliotecas  

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

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

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

embasamento de suas pesquisas e produções científicas. O SIBI também é responsável por 

reunir, organizar e preservar o conhecimento produzido pela comunidade universitária, 

disseminando o acesso à produção da UCB por meio de sistemas, como o Repositório 

Institucional, a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações e o Portal de Revistas Eletrônicas. 
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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, as 

Bibliotecas do SIBI contam com os seguintes espaços: 

 Sala Google (Biblioteca Central): sala inovativa do Google com capacidade para cerca 

de 50 pessoas. Dispõe de ar-condicionado, retroprojetor, quadro branco na parede, 

TV e 40 chromebooks para uso. Pode ser utilizada para aulas, treinamentos, palestras, 

reuniões, entre outros.  

 Sala e.e.cummings (Biblioteca Central): disponível para apresentações, reuniões, 

treinamentos, entre outros. 

 Sala Docentes (Biblioteca Central): espaço destinado para uso exclusivo dos docentes. 

 Cabines Audiovisuais (Biblioteca Central): destinam-se exclusivamente à reprodução 

de materiais audiovisuais. Podem ser usadas individualmente ou em grupo por 

estudantes regularmente matriculados. 

 Cabines de Estudo em Grupo (Biblioteca Central e Biblioteca da Pós-Graduação): a 

utilização das cabines para estudo em grupo atende, exclusivamente, a comunidade 

acadêmica da UCB. A Biblioteca Central possui 25 (vinte e cinco) unidades e a 

Biblioteca da Pós-Graduação, 3 (três) unidades. 

 Espaço de Estudo Individual e Coletivo (Biblioteca Central e Biblioteca da Pós-

Graduação): espaço para estudo individual e coletivo, composto por inúmeras mesas 

e baias de estudo. 

 Esquina da Ciência (Biblioteca Central): espaço patrocinado pela Embaixada 

Americana criado para divulgar e promover as ciências. Única no Brasil, a Esquina da 

Ciência é aberta a qualquer pessoa que tenha interesse em obter mais informações 

sobre meio ambiente, tecnologia, saúde e outros temas. Além disso, dispõe de 

materiais de apoio para ensino e aprendizado da língua inglesa, programas culturais 

e estudo nos Estados Unidos. 

 Espaço para Exposições (Biblioteca Central): espaço destinado à exibição de 

exposições. 

  O acervo do SIBI é composto por cerca de 300 mil exemplares de diversas áreas do 

conhecimento, incluindo livros, teses, dissertações, folhetos, DVDs, CD-ROMS, jornais e revistas 

técnico-científicas nacionais e internacionais. Além disso, oferece acesso ao Portal de Periódicos 

da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Portal CAPES), que dispõe 
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de 45 mil publicações periódicas, nacionais e internacionais, e diversas bases de dados que 

reúnem desde referências e resumos de trabalhos acadêmicos e científicos até normas técnicas, 

patentes, teses e dissertações, cobrindo todas as áreas do conhecimento. O SIBI também 

participa de redes de cooperação com instituições que produzem e/ou oferecem acesso à 

informação especializada, para atender melhor às necessidades do seu público. Entre seus 

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

4.3 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 e  Câmpus Asa Norte. 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 e  Câmpus 

Asa Norte são destinados ao desenvolvimento das aulas, utilizados pelos mais diversos cursos, 

conforme descrição a seguir: 
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Tabela 2 – Laboratórios de Informática. 

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. 

4.4 Laboratórios de Formação Específica 

Laboratório de Práticas Pedagógicas (LAPED) (modalidade Presencial) 

O LAPED constitui-se como um “espaço-tempo” em que os sentidos primários de 

aprendizagem e prática são subvertidos e ampliados, dando origem a um contexto novo de 

aprendizagem, que valorizam a experiência, a intersubjetividade e a construção de projetos 

educativos. Assim, o Laboratório de Pedagogia configura-se como essa possibilidade de atuação 

de estudantes, professores do curso de Pedagogia em diálogo com estudantes e professores de 

outros cursos e de nossa comunidade externa. 

Destacam-se os seguintes objetivos:  

● Desenvolver as atividades do componente curricular - Laboratório de Projetos. 

● Desenvolver atividades teórico-práticas e metodológicas voltadas para o ensino e a 

aprendizagem de estudantes da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e da 

Educação de Jovens e Adultos.  
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● Promover estudo, discussão e aperfeiçoamento teórico de temas pertinentes à área da 

educação e de atuação do pedagogo. 

● Realizar consultorias, intervenções pedagógicas, assessorias educativas e atividades de 

formação continuada. 

Desenvolver atividades e projetos interventivos e/ou interdisciplinares para a 

abordagem das dificuldades de aprendizagem. 

 

Brinquedoteca Pedagógica  

 

Entende-se que o “espaço-tempo” da sala de aula, seja ela física ou virtual, é importante 

e imprescindível na formação dos estudantes. Mas, também, que nem sempre nestes 

ambientes, os estudantes podem vivenciar o aprofundamento de conteúdos atitudinais e de 

metodologias que se apresentam no cotidiano profissional do pedagogo, quando este se 

encontra frente aos estudantes em situação de interação e de aprendizagem. 

Nesse sentido, a brinquedoteca é uma ampliação das possibilidades de atualização dos 

conteúdos e metodologias trabalhados nos componentes curriculares. A partir dos objetivos 

desses componentes, os estudantes poderão desenvolver projetos, preparar materiais didático-

pedagógicos, promover jogos, brincar e produzir brinquedos, fazer brincadeiras, contar 

histórias, criar inúmeras atividades lúdicas e criativas com as crianças.  

A brinquedoteca poderá efetivar possibilidades de atuação e intervenção junto às 

crianças, sujeitos reais, marcados por sua constituição subjetiva e por sua singularidade no 

processo de aprendizagem. E não apenas sujeitos hipotéticos, frutos do estudo a partir das 

diversas epistemologias trabalhadas ao longo das disciplinas curriculares do curso.  

Na modalidade a distância, os estudantes contam com a Brinquedoteca Virtual, um 

ambiente virtual e interativo, criado para que os futuros educadores possam exercitar, junto às 

crianças de todas as idades, as possibilidades de se trabalhar, de forma presencial ou on-line, 

com jogos, brincadeiras e propostas de brinquedos, disponíveis na internet, que estimulem a 

criatividade, o raciocínio lógico, a comunicação, a expressão e a solidariedade, independente do 

espaço que tenham e do lugar onde estejam (polo de EAD, escolas, lares, entre outros espaços 

educacionais). 

Além disso, é importante destacar que a brinquedoteca abre espaço para que 

estudantes, professores e demais interessados no tema possam refletir e pesquisar/conhecer 

brinquedos, jogos e brincadeiras e aplicá-los como fonte de apoio no ambiente escolar ou outros 

espaços educacionais. 
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