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1. INFORMAÇÕES GERAIS DO CURSO 

Denominação do Curso: Administração 

Modalidade: Presencial 

Regime de matrícula:  Semestral 

Tempo de integralização  4 anos 

Carga Horária Total 
DISC. ES AC PP TCC TOTAL 

2680  80 240  3000 

Situação Legal do Curso Autorização: Reconhecimento/Renovação 

Documento Parecer Portaria 

N. Documento 680 271  

Data Documento 06 de março 03/04/2017 

Data da Publicação 06/03/1974 04/04/2017 

N. Parecer/Despacho 680  

1.1 Contextualização da Região, da Universidade e do Curso 

1.1.1 Contexto do Curso 

Segundo documentos históricos da UCB, o curso de graduação em Administração foi 

autorizado a funcionar pelo Conselho Federal de Educação, mediante o Parecer n.º 680, de 6 de 

março de 1974, e aprovado pelo Decreto n.º 79.845, de 24 de junho de 1977. Sua implantação 

coube às Faculdades Integradas Católicas de Brasília (FICB), que viriam a se transformar na 

Universidade Católica de Brasília (UCB). A decisão de criar o Curso decorreu da conjugação de 

dois motivos principais. Um deles tem a ver com a razão da existência da UCB, que é o seu 

compromisso de contribuir para o desenvolvimento do ser humano e da sociedade brasileira, 

por meio do ensino, da pesquisa e da extensão. O outro se refere à demanda crescente de 

egressos dos cursos de Administração pelo mercado de trabalho do Distrito Federal e do país.  

Ao longo de 44 anos de funcionamento, o Curso de Administração tem passado por 

várias revisões curriculares e de conteúdo das disciplinas, para mantê-lo em sintonia com a 

realidade das organizações e com os avanços do conhecimento administrativo e, também, em 

atendimento às determinações legais. Como outros campos do conhecimento, o da 

Administração vem passando por mudanças expressivas, como as inovações tecnológicas, a 

globalização dos mercados, a elevação dos níveis de exigência dos consumidores de bens e 

serviços, as mudanças nas relações de trabalho e o surgimento de novos valores sociais em 

substituição a valores estabelecidos, que transformaram o campo de estudo da Administração 

em objeto de intenso esforço de formulação teórica, de pesquisa e de desenvolvimento de 

instrumentos gerenciais.  
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Esse esforço do curso teve o devido reconhecimento na última avaliação do MEC, 

ocorrida no mês de maio de 2005, tendo avaliado o curso com a menção “CMB” nas três 

dimensões: corpo docente, projeto pedagógico e infraestrutura. Além dessa avaliação, o curso 

também foi avaliado pelo “Guia do Estudante” com o selo “4 estrelas” (sendo a pontuação 

máxima 5 estrelas), desde 2005 até 2009, com exceção de 2006, em que a classificação foi 3 

estrelas. Essa avaliação é realizada pela Editora Abril, que por meio de questionários distribuídos 

aos cursos para o preenchimento, são avaliados por cerca de 1.500 docentes dos mais variados 

Estados do País. 

No ano de 2018, o Curso de Administração da UCB adotou um foco claro em finanças e 

mercado de capitais. Houve a implantação do laboratório de prática e análise financeira, com 

imersão na Bolsa de Valores, inteiramente gratuito aos alunos, além de outros laboratórios de 

ciência de dados como Machine Learning. Também foi dado incentivo à empresa júnior do curso.   

2. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

O compromisso da Universidade Católica de Brasília (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 agir1. 

                                                           
1 Cf. Carta de Princípios. Universa: Brasília, 1998, p. 1. 
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O Curso de Administração caracteriza-se pela formação de profissionais que lidarão com 

a complexidade de uma sociedade em transformação e dinâmica. Portanto, exige dos 

educandos agilidade, habilidade para lidar com crises e solucionar problemas, competência de 

negociação, percepção de vários públicos e ausência de respostas prontas e fechadas.  

Tomando como base os princípios e valores da missão da UCB, busca-se, para além da 

formação profissional voltada ao mercado de trabalho, atender as demandas e necessidades da 

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

educação continuada. 

Sendo assim, o Curso de Administração, oferece ao seu corpo discente possibilidades de 

vivenciar a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão na busca e desenvolvimento do 

conhecimento, promovendo a participação dos estudantes em projetos que lhes permitem 

interagir com a comunidade, ajudando a transformá-la e sendo por ela transformados.  

Essa indissociabilidade, além de ter implicações diretas sobre a vida dos educandos, tem 

também repercussão no planejamento e nas atividades dos educadores. Dada a abrangência da 

interação entre ensino, pesquisa e extensão na UCB:  

 

[...] 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 acesso e comunicação do 
conhecimento2. 
 

Para que tal integração de fato se constitua em um processo pedagógico, faz-se 

necessária, ainda: 

[...] Uma aliança entre aprendizes que se dispõem a percorrer diversos 
caminhos para descobrir, degustar e divulgar conhecimentos e, por 
outro, pautar esses conhecimentos, segundo as finalidades da 
educação propostas pela Lei de Diretrizes e Bases, para o pleno 
desenvolvimento do educando, o exercício da cidadania e a 
capacitação para o trabalho3. 
 

A formação de um profissional com as qualidades acima listadas pode efetivamente 

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

                                                           
2 Projeto Pedagógico Institucional. 
3 Idem. 
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corporifica sua missão de buscar a verdade e desenvolver os valores cristãos, especialmente, a 

partir de uma atuação solidária e ética. 

2.1 Concepção do Curso 

2.1.1 Objetivos do Curso 

O Curso de Administração da Universidade Católica de Brasília, Bacharelado, teve sua 

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

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

Pareceres CNE/CES nos 776/97 e 583/2001, bem como considerando o que consta dos Pareceres 

CNE/CES nos 67/2003; 134/2003, 210/2004 e 23/2005, homologados pelo Ministro de Estado 

da Educação, respectivamente, em 2/6/2003, 9/9/2003, 24/9/2004 e 3/6/2005, e a Resolução 

Nº 4, de 13 de julho de 2005, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 

Graduação em Administração, Bacharelado. 

Dessa forma, em conformidade com estas diretrizes educacionais, o Objetivo Geral do 

curso de Administração da UCB é capacitar o egresso para o desenvolvimento de competências 

e habilidades profissionais relacionadas à área administrativa, que se traduzam na aplicação, 

no desenvolvimento e na difusão de tecnologias próprias do setor, na gestão de processos de 

produção e operação de bens e serviços, de forma original e criativa, com eficiência e eficácia, 

no âmbito das organizações (privadas ou públicas).  

Como objetivos específicos, o processo de ensino-aprendizagem do Curso de 

Administração deverá oportunizar aos discentes, por meio da reflexão e da ação, condições de: 

- Desenvolver um padrão de excelência acadêmica, sustentado por um projeto pedagógico 

fundamentado nos princípios da educação generalista, capaz de possibilitar aos discentes do 

Curso, condições mais amplas de competitividade no mercado de trabalho, bem como no que 

se refere aos diversos aspectos de participação em ações que envolvam a cidadania e a 

responsabilidade social e cristã. 

- Mobilizar e incentivar discentes e docentes para a produção e a difusão de conhecimentos 

relacionados às áreas temáticas abrangidas pelo Curso, gerando em consequência informação 

relevante para as diversas categorias de público-alvo às quais está vinculado. 

- Oferecer aos docentes suporte e ações orientadas a sua formação didático-pedagógica. 
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-  Oferecer ao público interno da UCB oportunidades de aplicação, atualização e 

aprofundamento de conhecimentos abrangidos pelas áreas temáticas do Curso, mediante a 

realização de intercâmbio e parcerias. 

- Formar profissionais com capacidade de aprender – numa perspectiva de aprendizagem 

contínua, de pensar e refletir criticamente, buscando aperfeiçoamento constante como 

profissional e cidadão. 

- Integrar o processo de gestão organizacional no desenvolvimento local, regional e nacional, 

com visão do contexto global. 

-  Promover de forma permanente a integração entre a organização e o meio ambiente, no bojo 

de processos de desenvolvimento sustentado e em contextos de grandes mudanças. 

-  Manifestar capacidade de comunicação e trabalho em equipe, contribuindo para o 

gerenciamento eficaz das pessoas nas diversas formas de organização. 

 - Atuar de forma planejada e estratégica, orientado pela sistematização de processos de tomada 

de decisão, por meio da identificação e análise de problemas dentro de um enfoque criativo, 

buscando o estabelecimento de prioridades. 

- Desenvolver métodos e técnicas utilizando-as nas diversas situações e fases do processo de 

gestão das organizações, a partir da integração de recursos teóricos e práticos desenvolvidos 

nos diferentes campos da ciência da administração e ciências correlatas. 

- Identificar e explorar oportunidades para o desenvolvimento de atividades inovadoras 

relacionadas com a profissão. 

- Atuar de forma ética, responsável e movido por ideais cristãos de justiça, fraternidade e 

democracia. 

 Com isso, os componentes curriculares do curso desenvolvem habilidades 

relacionadas ao gerenciamento de equipes de trabalho, acompanhamento de processos 

internos e externos às instituições e todas as demais necessidades do setor. 

2.1.2 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, 



 
 

10 
 

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. 

Assim, de acordo com a Resolução DCN Nº 04/2005, o Curso de Graduação em 

Administração da UCB deve possibilitar a formação profissional que revele, pelo menos, as 

seguintes competências e habilidades: 

I - reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, pensar estrategicamente, introduzir 

modificações no processo produtivo, atuar preventivamente, transferir e generalizar 

conhecimentos e exercer, em diferentes graus de complexidade, o processo da tomada de 

decisão; 

II - desenvolver expressão e comunicação compatíveis com o exercício profissional, inclusive nos 

processos de negociação e nas comunicações interpessoais ou intergrupais; 

III - refletir e atuar criticamente sobre a esfera da produção, compreendendo sua posição e 

função na estrutura produtiva sob seu controle e gerenciamento; 

IV - desenvolver raciocínio lógico, crítico e analítico para operar com valores e formulações 

matemáticas presentes nas relações formais e causais entre fenômenos produtivos, 

administrativos e de controle, bem assim expressando-se de modo crítico e criativo diante dos 

diferentes contextos organizacionais e sociais; 

V - ter iniciativa, criatividade, determinação, vontade política e administrativa, vontade de 

aprender, abertura às mudanças e consciência da qualidade e das implicações éticas do seu 

exercício profissional; 

VI - desenvolver capacidade de transferir conhecimentos da vida e da experiência cotidianas 

para o ambiente de trabalho e do seu campo de atuação profissional, em diferentes modelos 

organizacionais, revelando-se profissional adaptável; 

VII - desenvolver capacidade para elaborar, implementar e consolidar projetos em organizações; 
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VIII - desenvolver capacidade para realizar consultoria em gestão e administração, pareceres e 

perícias administrativas, gerenciais, organizacionais, estratégicos e operacionais; 

IX - elaborar e interpretar cenários. 

2.1.3 Perfil do Egresso do Curso 

 O egresso do Curso de Administração, ao término do curso, deverá estar apto a executar 

uma série de atividades referentes aos processos desempenhados no âmbito administrativo. 

Assim, o estudante de Administração, ao concluir a graduação, deverá ser capaz de 

compreender as questões científicas, técnicas, sociais e econômicas da produção e de seu 

gerenciamento, observados níveis graduais do processo de tomada de decisão, bem como de 

desenvolver gerenciamento qualitativo e adequado, revelando a assimilação de novas 

informações e apresentando flexibilidade intelectual e adaptabilidade contextualizada no trato 

de situações diversas, presentes ou emergentes, nos vários segmentos do campo de atuação do 

administrador. 

   A viabilização desse perfil de egresso exige o comprometimento com uma formação que 

atenda, simultaneamente, a várias premissas básicas. Em primeiro lugar, é importante 

possibilitar uma base cultural ampla e crítica, que extrapole os próprios limites da profissão. Daí 

a necessidade de integração e compartilhamento com as demais áreas, em especial com as da 

Escola de Gestão e Negócios. 

Em segundo lugar, a formação adquirida deve habilitar o estudante para o pleno exercício 

profissional, com competência e responsabilidade. Isso exige, adicionalmente, o 

desenvolvimento de autonomia analítica e abertura para adquirir novos conhecimentos, o que 

é fundamental para que o egresso prossiga em sua jornada profissional com competência e 

permanente atualização. 

Por fim, enfatiza-se o perfil multidisciplinar do egresso, haja vista que as suas atividades 

profissionais centram-se no planejamento estratégico, gestão, operação, sistemas e redes 

integradas. Além disso, pretende-se que o egresso obtenha as seguintes características, ao final 

do curso: capacidade de compreensão sistêmica do cenário social, político, econômico, cultural 

e legal em que está inserido e sua relação com a prática profissional do administrador; aptidão 

para tomar decisões em um contexto diversificado e interdependente; eficiência e ética no 

exercício de suas funções, no gerenciamento das relações sociais e dos recursos humanos, 

administrativos e de serviços nas organizações; capacidade para atuar no desenvolvimento 

pleno e inovador do planejamento, controle e avaliação. 
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2.1.4 Diferenciais competitivos do Curso 

 O Curso de Administração tem uma filosofia, traduzida em sua proposta 

curricular, na qual privilegia uma sólida formação teórica conjugada, necessariamente, com a 

prática profissional, de modo que estudante alcance uma capacidade de desenvolvimento 

intelectual e profissional autônomo, permanente, flexível e com qualidade.  

Dentro dessa perspectiva a Universidade oferece também aos alunos a possibilidade da 

Dupla e/ou Tripla Titulação, em que os estudantes podem ampliar a capacidade de inserção no 

mercado de trabalho com a formação nos cursos de Administração, Ciências Contábeis e 

Economia no prazo de até 6 anos.  

Assim, a Universidade Católica de Brasília propõe ações nas quais a prática e a teoria 

formem um todo articulado, contribuindo para a formação de profissionais com o perfil 

desejado para o bacharel em Administração. Os principais diferenciais do curso de 

Administração da Universidade Católica de Brasília são: 

 Foco no preenchimento de demandas apresentadas pelo mercado de trabalho. 

 Corpo docente altamente qualificado. 

 Paralelismo com os demais cursos oferecidos pela Escola de Humanidades, Negócios e 

Direito. 

 Engajamento da Universidade em convênios com empresas públicas e privadas para a 

intermediação de oportunidades de estágios e empregos. 

 Laboratórios de ensino e pesquisa para a aplicação prática de conceitos teóricos. 

 Laboratórios de informática e ampla rede de internet de alta velocidade em todas as 

dependências da Universidade. 

        Deve se destacar também que os programas de melhoria da formação básica dos 

estudantes disponibilizados no contexto da Universidade Católica de Brasília e no âmbito do 

Curso de Administração é um dos diferenciais importantes desse curso, no sentido de contribuir 

com a aprendizagem significativa dos estudantes. 

 Com a ampliação do acesso à educação superior, tem se percebido com mais evidência 

a fragilidade da formação da maioria dos estudantes brasileiros. A ampliação da Educação 

Superior não cria a fragilidade, mas a revela à medida que os eliminados de outrora hoje 

conseguem acesso. Assim, boa parte dos ingressantes na Educação Superior brasileira não 

possui o conhecimento escolar que esperamos para o ingresso nesse nível. E, nesse sentido, os 
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programas de melhoria da formação básica contribuem significativamente com o 

desenvolvimento dos discentes. 

 O Curso de Administração busca diferentes estratégias de aproximação e interação com 

os estudantes, respeitando e considerando sua complexidade. Um movimento inicial e essencial 

para essa aproximação é o reconhecimento do estudante como um ser ativo, que precisa ter 

participação consciente no processo de construção da significação de sua ação e de seu 

conhecimento, o que, já lembrava Freire (1981), é tarefa de sujeito, e não de objeto. Entende-

se dessa forma, que o caminho para o acesso à Educação Superior com qualidade passa, 

necessariamente, pelo reconhecimento do sujeito que aprende a partir de sua história e do lugar 

de protagonismo e autoria que ele ocupa no processo de aprendizagem. 

Pretende-se, nesse sentido, apresentar respostas aos desafios de manutenção da 

qualidade e redução da evasão, constituindo-se um compromisso político e pedagógico da 

Instituição. 

 É importante destacar, também, que o curso de Administração da UCB está inserido no 

contexto de uma Universidade. Diferentemente de Faculdades e Centros Universitários, um dos 

fatores que qualifica uma Universidade é sua abrangência no ensino. Além disso, para que uma 

Instituição de Ensino Superior seja qualificada como Universidade, é necessária que atinja alguns 

requisitos mínimos, entre eles uma pluralidade de cursos de graduação e de pós-graduação. Essa 

abrangência aumenta a integração entre os cursos e, consequentemente, a qualidade e o 

potencial do processo educacional vivenciado.  

 Outro aspecto fundamental que qualifica uma Instituição de Ensino Superior (IES) como 

Universidade é a existência da tríade ensino-pesquisa-extensão. A UCB, além de abraçar e 

valorizar essas três dimensões do ensino superior tem a premissa básica da indissociabilidade 

entre elas. Acredita que a formação integral do estudante não é possível se estiver restrita às 

salas de aulas, mas que deve ser complementada por atividades laboratoriais, extraclasse, de 

extensão e de pesquisa. Assim, disponibiliza ao estudante diversas possibilidades entre cursos 

de extensão, participação em projetos comunitários, iniciação científica, empresas juniores, 

seminários, monitorias, entre muitas outras atividades que não encontrariam numa Faculdade 

ou num Centro Universitário. 

 Existe ainda a possibilidade e o engajamento dos estudantes nos Programas de Pós-

graduação da UCB. Dentro dessa perspectiva, além das várias opções disponíveis na Instituição, 
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existem também alternativas diretamente vinculadas à Escola de Humanidades, Negócios e 

Direito. 

2.2 Organização Curricular 

Os componentes curriculares somam 3000 horas, que correspondem a 750 créditos. São 

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

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

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

mínimo 8 e no máximo 16.  

2.3 Proposta Pedagógica  

2.3.1 Metodologia de Ensino  

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

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

construção e reconstrução do conhecimento. O desenvolvimento das potencialidades do 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

metodológicas inovadoras.  

A organização curricular do Curso de Administração da UCB permite uma formação 

sólida, além de proporcionar um ambiente de trabalho com aplicação de conceitos e técnicas 

estudadas em sala de aula. Possibilita a formação profissional como administrador, de modo a 

refletir de forma crítica o mundo atual que passa por transformações aceleradas.  
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Os componentes curriculares de formação geral estão estruturados de forma a permitir 

a introdução ao conhecimento da ciência econômica e de outras ciências sociais, tais como 

aspectos da filosofia e da ética (geral e profissional), da sociologia, da ciência política, negócios, 

inovações e dos estudos. Não é possível conceber a economia como uma área de saber isolada 

sem compreender suas inter-relações com um conjunto maior de fenômenos sociais, do qual a 

administração faz parte. 

Nessa dimensão, o Curso de Administração, em razão da sua interdisciplinaridade com 

os Cursos de Ciências Contábeis, Ciências Econômicas e Direito, permite que os alunos sejam 

imersos em processos disciplinares metodologicamente destinados a expandir as habilidade e 

competências que permitem transitar entre os vários pontos dessas áreas profissionais. 

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

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

Laboratório de Empreendedorismo para a disciplina de Empreendedorismo e Inovação ou a 

simulação de ambientes negociais na disciplina Prática I - Gestão organizacional e Mercado de 

Trabalho. 

Além disso, o corpo docente do curso de Administração é orientado a produzir as aulas 

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

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

aprendizagem. 

2.4 SISTEMA DE AVALIAÇÃO  

2.4.1 Autoavaliação institucional e do curso 

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

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

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

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

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

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

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

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

e 2 da sociedade civil organizada, sendo coordenada por um docente. 
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A CPA estruturou instrumentos de autoavaliação para que fossem aplicados 

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

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

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

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

relativos. 

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

periodicidade abaixo: 

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

 Instrumento “Ensino/Aprendizagem”: semestralmente. 

 

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

visando à participação de todos. 

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

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

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

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

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

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

bem como as habilidades e competências para a atualização permanente e os conhecimentos 

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, 



 
 

17 
 

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 resultado obtido pelo Curso de Administração na última avaliação externa (ENADE) foi 

3.   

2.4.2 Avaliação da Aprendizagem 

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

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

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

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

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

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

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

atuação de professores e estudantes.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

estudantes por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), obedecendo ao prazo 
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máximo de até 15 dias após sua realização para que possa acompanhar seu próprio progresso 

ao longo do semestre. 

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

frequência do estudante, resguardadas as especificidades de componentes curriculares que 

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

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

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

individuais deve representar o mínimo de 60% da nota de cada componente curricular. 

 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. 

É previsto o processo de recuperação para as avaliações escritas. O discente que obtiver 

nota entre 5,0 e 6,9 poderá realizar prova de recuperação em data definida pelo professor do 

componente curricular no Plano de Ensino (PDE). Caso a média avaliativa obtida seja inferior a 

4,9, o estudante estará reprovado sem ser submetido à nova avaliação. Casos omissos serão 

resolvidos pelo professor. 
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3. INFRAESTRUTURA  

3.1 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. 

3.1.1 Recursos audiovisuais e multimídia 

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

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

atender a demanda de professores e estudantes da instituição. 

Tabela 1 – Recursos audiovisuais e multimídia. 

TIPO DE EQUIPAMENTO QUANTIDADE 

Televisor 3 

Videocassete 1 
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Projetor multimídia  284 

Filmadora 2 

DVD Player/Blu-ray 4 

Sistema de som Portátil 3 

Caixa amplificada acústica 6 

Câmera digital 2 

3.1.2 Espaços físicos utilizados para o desenvolvimento do curso 

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

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

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

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

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

à instituição a eventos científicos, amplamente incentivados pela Instituição. 

Além destes, o curso usufrui dos seguintes espaços: 

 SALA DE PROFESSORES E SALA DE REUNIÕES 

A Universidade Católica de Brasília dispõe, no 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. 

As salas K260 e K260a são exclusivamente para a utilização do coordenador e dos 

assessores do curso de Administração. 

 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 
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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. 

3.2 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. 

 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 
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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 

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. 
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3.3 Laboratórios Formação Geral 

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

de informática necessários para o desenvolvimento da formação acadêmica disponibilizando 

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

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

por finalidade: 

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

necessitam pedagogicamente de recursos computacionais; 

 oferecer suporte para treinamentos e capacitação de docentes e discentes; 

 disponibilizar aos usuários os recursos necessários às suas atividades extraclasse 

para a elaboração e impressão de monografias, trabalhos acadêmicos e 

pesquisas na Internet. 

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

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

softwares específicos do seu curso.  

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

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

mais diversos cursos, conforme descrição a seguir: 

Tabela 2 – Laboratórios de Informática. 
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LABORATÓRIOS 
ESPECÍFICO LOCALI-

ZAÇÃO 

ÁREA 

(M2) 

CAPACI-

DADE FG/B FP/E PP/PSC 

Laboratório de rede de computadores  X  C103 77 30 

Laboratório de Informática – Perícia Digital  x  B007 74 35 

Laboratório de Informática X X  A013 52 27 

Laboratório de Informática X X  B106 78 35 

Laboratório de Informática X X  B107 78 34 

Laboratório de Informática X X  C102 77 35 

Laboratório de Informática X X  R01A 80 40 

Laboratório de Informática x x  R01B 80 36 

Laboratório de Informática x x  K033 40 21 

Laboratório de Informática x x  K134 54 27 

Laboratório de Informática x x  K261 54 21 

Laboratório de Informática x x  M107 93 54 

Laboratório de Informática x x  M108 80 44 

Laboratório de Informática x x  M109 61 34 

Laboratório de Informática x x  M110 61 34 

Laboratório de Informática x x  M111 80 48 

Laboratório de Informática x x  M113 80 48 

Laboratório de Informática x x  M114 80 44 

       

 

Legenda: 

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

3.4 Laboratórios de Formação Específica 

É de conhecimento comum o quanto as finanças têm ganhado espaço nos noticiários e 

em nossas vidas de um tempo para cá, sendo um dos temas mais importantes do mundo 

moderno. Seja para melhor compreender a conjuntura econômica ou para conseguir uma alta 

rentabilidade, faz-se muito importante o entendimento do mercado financeiro. Pensando nisso, 

a Coordenação do Curso oferece aos estudantes, em complementariedade aos componentes 

curriculares obrigatórios das grades curriculares, diversos laboratórios sobre o mercado 

financeiro. 

Atualmente, são 3 os laboratórios projetados: I) o de Ciência de Dados e Big Data; II) o 

de Introdução à Bolsa de Valores; e III) o de Derivativos. Todos eles buscam inserir o estudante 

no que há de mais demandado pelo mercado financeiro. Para atingir essa finalidade, a 

coordenação fornece subsídios para que os estudantes se formem conhecendo – além dos 

componentes curriculares de formação curricular – tópicos sobre o mercado acionário, 
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aprendizagem de máquinas e linguagem de programação, bem como entender e aplicar no 

mercado de derivativos. 

A Ciência de Dados talvez seja um dos assuntos mais relevantes da atualidade. Isso 

ocorre porque trata-se de uma ciência moderna que se vale de programação para estudo e 

análise de dados, transformando-os em conhecimento adequado para fornecer suporte à 

tomada de decisão individual, empresarial e governamental. Aliando essa análise rigorosa de 

dados a um grande conjunto de dados, que é o Big Data, tem-se a possibilidade de tirar grandes 

insights da análise dos dados. No Laboratório de Ciência de Dados e Big Data os alunos são 

convidados a estudar algumas ciências de dados, como o Python, aprendizagem de máquina, 

aplicações da Ciência de Dados e outros temas. O curso é oferecido em laboratórios equipados 

com computadores modernos, adequados para que os alunos aprendam o conteúdo proposto. 

Assim, nossos alunos conseguem se formar com mais um diferencial frente ao mercado, o que 

possibilita concorrerem por uma maior variedade de cargos e funções. 

No laboratório de Introdução à Bolsa de Valores, os estudantes são introduzidos aos 

principais conceitos da Bovespa, aprendendo sobre o que são ações, taxa de custódia, taxa de 

corretagem, ordens, dividendos, home broker e todos os demais conceitos básicos para operar 

nesse mercado. Tudo isso de forma aplicada. Ademais, os estudantes são incentivados a 

participar de um torneio simulado, em que vence o estudante que conseguir maior valorização 

de sua carteira de ações. 

Além disso, os estudantes também são convidados a aprender sobre algumas intuições 

importantes para montar uma boa estratégia e tomar decisões. Nessa parte do curso, várias 

premissas comportamentais são discutidas em laboratório, a fim de ajudá-los a conhecer o 

processo de tomada de decisão em ambiente de incerteza, como é o caso do mercado de ações. 

A UCB disponibiliza aos estudantes computadores para que possam praticar o conhecimento 

aprendido em sala de aula. As aulas ocorrem uma vez por semana durante o pregão da Bovespa, 

para que os estudantes possam sentir na prática como é operar na Bolsa. Ao final de 20 horas 

de curso, os alunos recebem o certificado de participação. 

O Laboratório de Finanças é uma iniciativa da coordenação do curso de Administração, 

visando complementar a formação teórica dos estudantes através do “aprender fazendo”. Para 

tanto, são oferecidos a cada semestre 3 laboratórios de finanças. Os laboratórios funcionam 

atualmente no Câmpus Taguatinga, onde são realizados encontros semanais em uma sala 

aparelhada com mesas, cadeiras, 34 computadores e um datashow. 
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Além da formação em Finanças, a aprendizagem voltada ao Empreendedorismo - ao 

desenvolvimento econômico e social é complementada por princípios e temas a serem 

trabalhados ao longo do curso, de forma transversal. Nessa proposta é disponibilizado para os 

estudantes um laboratório específico para as práticas voltadas ao Empreendedorismo e 

Inovação. O ambiente conta com sete computadores, dois projetores, seis mesas de reunião, 

em um espaço diferenciado para que os estudantes, de forma lúdica e prática, possam trabalhar 

no reconhecimento da importância do empreendedorismo no desenvolvimento econômico, 

social e do meio ambiente. O laboratório funciona atualmente no Câmpus Taguatinga, Bloco K - 

Sala K224.  

 Os alunos contam ainda com outra sala especial de Empreendedorismo e Inovação 

voltada para o exercício do planejamento e da implementação de um empreendimento 

inovador. O ambiente, com estrutura diferenciada, disponibiliza computador, projetor 

interativo e também mobiliário moderno - que projetam caraterísticas voltadas para uma Sala 

Modelo. O espaço também está localizado no Bloco K - Sala K006.  
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