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1. INFORMAÇÕES GERAIS DO CURSO 

Denominação do Curso: 
Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas 

Modalidade: Presencial 

Tempo de integralização 5 semestres 

Carga Horária Total 
DISC. ES AC PP TCC TOTAL 

1200 0 60 800 0 2060 

Situação Legal do Curso Autorização: Reconhecimento/Renovação 

Documento Resolução Portaria 

Nº Documento 56/2006 1095 

Data Documento - 24/12/2015 

Data da Publicação 28/11/2006 30/12/2015 

Nº Parecer/Despacho - - 

Conceito MEC (CC) - 4 

Conceito Preliminar de Curso (CPC) Ano: 2014 Conceito: 3 

1.1.1 Contexto do Curso 

A Tecnologia da Informação apresenta características singulares por se tratar de uma 

área jovem, com pouco mais de 50 anos de existência, e que vem experimentando 

crescimento e transformações em ritmo acelerado praticamente ao longo de todo esse 

período. Ao lado dos enormes desenvolvimentos teóricos e tecnológicos, as aplicações e 

atividades profissionais relacionadas com a computação também vêm sofrendo rápida 

evolução e expansão, com reflexos profundos no perfil de conhecimentos e habilidades 

necessários para a formação adequada de profissionais de todas as áreas. 

Atenta a esse panorama, a Universidade Católica de Brasília, já em 1980, criou o Curso 

de Tecnologia em Processamento de Dados, autorizado pelo Decreto no 85.170/80. Um curso 

pioneiro na Instituição, dentro dessa área técnica, que visava a formação profissional na área 

de Tecnologia da Informação. Como a Tecnologia da Informação se desenvolvia (e se 

desenvolve) rapidamente, apresentando novidades a cada dia, seu currículo foi 

constantemente modificado ao longo dos anos, com o objetivo de formar técnicos 

competentes e constantemente atualizados. 

Como decorrência natural do Curso de Processamento de Dados, que passou a agregar 

novos saberes, competências e habilidades, consolidando um currículo cada vez mais alinhado 

com os aprimoramentos tecnológicos, surge o Curso de Sistemas de Informação. Em 

publicação do Diário Oficial da União de 11 de maio de 1989, página 7.249, o ministro da 

Educação homologa o Parecer do Conselho Federal de Educação no 281/89, favorável à 

aprovação do projeto para implantação do Plano de Curso em Sistemas de Informação, 



 
 

7 
 

habilitação Informática, nas modalidades Sistemas de Informações e Sistemas Industriais, que 

seria ministrado pela Faculdade Católica de Tecnologia, mantida pela União Brasiliense de 

Educação e Cultura. Em 3 de outubro de 1989, o Plenário do Conselho Federal de Educação 

aprova, por unanimidade, o parecer do relator, favorável à autorização final para a 

implantação do referido curso. 

Atenta às demandas, a Unidade de Universidade Católica de Brasília, cria em junho de 

2008 a Catolicatec, Unidade de Gestão que tinha como principal objetivo o de gerenciar os 

Cursos Superiores de Tecnologia da Universidade Católica de Brasília. Por iniciativa dessa 

Unidade de Gestão, o Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas começou a ser ofertado, em modalidade presencial, regime seriado, turno noturno, a 

partir do 1º semestre de 2009, com oferta de 100 vagas semestrais. O curso foi criado de 

acordo com normas orientadoras do Ministério da Educação (MEC), em conformidade com o 

Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia, que orienta a oferta de Cursos 

Superiores de Tecnologia, inspirado nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Profissional de Nível Tecnológico (Resolução CNE/CP 03, de 18 de dezembro de 2002). 

Desde então, o Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas vem se pautando na perspectiva de formar profissionais dotados de uma visão 

sistêmica com relação à Tecnologia da Informação (TI) e ao universo organizacional e de 

negócios contemporâneo. Profissionais capazes de atuar como protagonistas nas áreas que 

envolvem sistemas e tecnologias da informação, com capacidade analítica, espírito 

empreendedor e visão estratégica da aplicação das tecnologias da informação como 

componentes da gestão em diferentes ambientes organizacionais. A organização didático-

pedagógica do Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas 

atende aos requisitos de formação de um profissional com competências técnicas, cujo corpo 

de conhecimentos transcende os aspectos teóricos e técnicos da tecnologia, tornando-o um 

conhecedor de fatores organizacionais, gerenciais e humanos, dotado de atitudes éticas, 

empreendedoras e inovadoras. 

Os conteúdos curriculares ministrados e as metodologias de ensino-aprendizagem 

ressaltam abordagens que promovem a participação, a colaboração e o envolvimento dos 

discentes na constituição gradual da sua autonomia nos processos de aprendizagem. Esses 

conteúdos são organizados, em termos de carga horária e de planos de estudo, e em 

atividades práticas e teóricas, desenvolvidas individualmente ou em grupo, na própria 

Instituição ou em outras, envolvendo também pesquisas temáticas e bibliográficas. 
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A matriz curricular do Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas foi atualizada para o contexto atual após reuniões do NDE do curso, em 

conformidade com as diretrizes da Universidade Católica de Brasília, dos órgãos de 

regulamentação do MEC e do Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia. A 

atualização da matriz curricular foi aprovada pela Resolução 31/2018 CONSEPE de 25/04/2018. 

2. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

A organização curricular do Curso Superior de Tecnologia em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas estabelece: (i) a coexistência de relações entre teoria e prática, 

permitindo o egresso adaptar-se, com visão crítica, às novas situações de sua área de 

formação, (ii) as condições para a efetiva conclusão do curso, com aproveitamento condizente 

com as necessidades do mercado e os preceitos normativos pertinentes à área, (iii) regime 

acadêmico pautado no sistema de créditos com matrícula por componente curricular. A 

organização do curso define componentes curriculares gerais e relativas a cada uma das áreas 

de formação, por meio de conteúdos básicos e tecnológicos para compor um projeto de 

formação capaz de contemplar os respectivos graus de abrangência e de profundidade 

condizentes com o perfil, as competências e as habilidades especificadas para os egressos, 

com base no CATÁLOGO NACIONAL DOS CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA do Ministério 

da Educação (MEC). 

O Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas define 

eixos epistemológicos que incorporam conhecimentos e competências específicas a serem 

desenvolvidas pelo estudante ao longo de sua formação profissional. A composição desses 

eixos considera o CATÁLOGO NACIONAL DOS CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA do 

Ministério da Educação (MEC) e também as recomendações curriculares da Sociedade 

Brasileira de Computação (SBC), da IEEE Computer Society e da Association for Computer 

Machinery. O CST em Análise e Desenvolvimento de Sistemas da UCB privilegia a prática e o 

estudo independente, seguindo os preceitos da RESOLUÇÃO CNE/CP 3, DE 18 DE DEZEMBRO 

DE 2002, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a organização e o 

funcionamento dos cursos superiores de tecnologia. Essa resolução, em seu Art. 6º, prevê que  

A organização curricular dos cursos superiores de tecnologia deverá 
contemplar o desenvolvimento de competências profissionais e será 
formulada em consonância com o perfil profissional de conclusão do curso, 
o qual define a identidade do mesmo e caracteriza o compromisso ético da 
Instituição com os seus estudantes e a sociedade.  
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A mesma resolução, em seu Art. 7º, entende: “por competência profissional a 

capacidade pessoal de mobilizar, articular e colocar em ação conhecimentos, habilidades, 

atitudes e valores necessários para o desempenho eficiente e eficaz de atividades requeridas 

pela natureza do trabalho e pelo desenvolvimento tecnológico. ” 

O Parecer CNE/CP 29/2002, RESOLUÇÃO N.02 DE 18/12/2002 também prevê a 

seguinte orientação básica para essa organização curricular dos cursos superiores de 

tecnologia: 

 Estimular práticas de estudo independente, visando uma progressiva autonomia 

profissional e intelectual do estudante. 

 Encorajar o reconhecimento de competências desenvolvidas fora do ambiente 

escolar, inclusive as que se referirem à experiência profissional julgada relevante para 

a área de formação considerada. 

 Fortalecer a articulação da teoria com a prática, valorizando a pesquisa individual e 

coletiva, assim como os estágios e a participação em atividades de extensão. 

 

Nesse sentido, o Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas da Universidade Católica de Brasília estabelece, ao longo de sua matriz curricular, 

cinco componentes curriculares intitulados “Práticas Profissionais”, pensadas de acordo com 

os eixos de formação do curso e destinadas a favorecer, não só as práticas, necessárias ao 

longo do curso, mas também uma certificação na(s) área(s) de conhecimento abarcada(s). As 

cinco certificações são atreladas ao cumprimento da carga horária específica de cada um dos 

componentes curriculares de “Práticas profissionais”, mais os componentes curriculares que 

compõem o eixo de formação específica na área da referida prática, ocorrendo, a partir do 

primeiro semestre do curso, uma a cada semestre. 

2.1 Concepção do Curso 

2.1.1 Objetivos do Curso 

Nos termos do CATÁLOGO NACIONAL DOS CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA do 

Ministério da Educação (MEC), o Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento 

de Sistemas tem por objetivo: formar um profissional que projeta, implementa, testa, 

implanta, mantém, avalia e analisa sistemas computacionais de informação; selecionando, 

especificando e utilizando metodologias, tecnologias e ferramentas de Engenharia de 
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software, linguagens de programação e bancos de dados; coordenando também equipes de 

produção de software. 

De acordo com os princípios norteadores da Educação Profissional de Nível 

Tecnológico, citados no Parecer CNE/CP 29/2002, Resolução nº 2 de 18/12/2002 e também 

na Portaria Inep nº 239, de 2 de junho de 2014, o CST em Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas possui, ainda, os seguintes objetivos específicos: 

1 Capacitar o discente para o domínio de ferramentas computacionais que 

envolvam Análise e Desenvolvimento de Sistemas. 

2 Desenvolver atividades de Programação e de Engenharia de Software, integradas 

com Banco de Dados, Redes de Computadores, Internet, e outras tecnologias 

relacionadas com desenvolvimento de sistemas, tendo como meta a qualidade, 

usabilidade, robustez e segurança dos sistemas computacionais e dos processos 

envolvidos. 

3 Capacitar o discente a analisar, projetar, documentar, implementar, testar, 

implantar e manter sistemas computacionais e processos de desenvolvimento de 

softwares. 

4 Capacitar o discente a conhecer e utilizar adequadamente os princípios de 

armazenamento e tratamento dos dados. 

5 Capacitar o discente a conhecer os conceitos básicos de arquitetura de 

computadores. 

6 Capacitar o discente a gerenciar projetos e liderar equipes relacionadas à TI, com 

o uso de metodologias e processos avançados. 

7 Capacitar o discente a elicitar, especificar e gerenciar requisitos de software e o 

projeto de interfaces. 

8 Desenvolver competências para a tomada de decisões estratégicas sobre a 

adoção de políticas e metodologias para o desenvolvimento de sistemas nas 

organizações. 

9 Desenvolver raciocínio crítico, analítico, lógico e matemático, que possa ser 

utilizado na formulação de soluções para problemas práticos e reais do mercado 

de trabalho. 

10 Capacitar o discente na articulação, motivação e liderança de equipes 

multidisciplinares para a captação e geração de negócios. 
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11 Estimular os discentes para a fundamentação de uma visão empreendedora que 

possa produzir, entre outros objetivos, a geração de novas possibilidades de 

trabalho e, consequentemente, de renda. 

 

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, 

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. 

Pautado nos referenciais da educação profissional que fundamentam as mudanças 

para superar os desafios contemporâneos impostos à educação superior, o Curso Superior de 

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas cria condições para o que o estudante 

desenvolva competências e habilidades para:  

1) No âmbito do conhecimento (aprender a conhecer), as competências desenvolvidas 

no curso são as seguintes:  

 Conhecer e distinguir os conceitos e as ferramentas de engenharia de software 

relacionadas à análise e ao desenvolvimento de sistemas de informação.  

 Conhecer e exemplificar conceitos e práticas relacionadas à programação estruturada 

e orientada a objeto.  

 Observar, conhecer e conceituar características de computação elementar, 

envolvendo sistemas de informação, segurança de sistemas, sistemas operacionais e 

bancos de dados.  
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 Compreender os diversos conceitos necessários à formação integral do ser humano, 

tanto nas relações interpessoais como no engrandecimento da vivência profissional. 

 Conhecer o que é Desenvolvimento Sustentável.  

 

 2) No âmbito da aplicação de conhecimento (aprender a fazer), as competências 

desenvolvidas no curso são as seguintes:  

 Aplicar os conceitos relacionados à Análise e Desenvolvimento de Sistemas para a 

construção do seu próprio contexto de aprendizagem e na produção das tarefas 

acadêmicas sugeridas.  

 Elaborar programas estruturados e orientados a objeto de forma consistente, eficaz e 

eficiente.  

 Aplicar os conceitos elementares de computação envolvendo: sistemas de 

informação, segurança de sistemas, sistemas operacionais e bancos de dados; para a 

definição de seu próprio conceito sobre o contexto da ADS atualmente.  

 Experimentar os diversos conceitos relacionados à formação integral do ser humano, 

bem como as boas relações interpessoais, na vivência acadêmica. 

 3) No âmbito da capacidade de análise (aprender a fazer), as competências 

desenvolvidas no curso são as seguintes:  

 Examinar criticamente os conceitos relacionados à engenharia de software para a 

construção da sua própria ideia sobre Análise e Desenvolvimento de Sistemas.  

 Examinar e experimentar programas estruturados e orientados a objeto, de forma 

consistente, eficaz e eficiente.  

 Analisar os conceitos de computação elementar (envolvendo sistemas de informação, 

segurança de sistemas, sistemas operacionais e bancos de dados) para a formação do 

seu próprio conceito sobre o contexto tecnológico atual e as perspectivas para o 

futuro.  

 Analisar o desenvolvimento sustentável e a gestão baseada em valores ambientais. 

 Analisar o contexto histórico, social, tecnológico e evolutivo da sociedade, para 

desenvolver o senso crítico e a busca por oportunidades no mercado de trabalho.  

 4) No âmbito da comunicação e da atitude (aprender a ser / aprender a conviver), as 

competências desenvolvidas no curso são as seguintes:  
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 Desempenhar a análise e o desenvolvimento de sistemas de forma profissional, 

segura, precisa e competente.  

 Gerir processos e pessoas de forma ética, respeitando as características intrínsecas aos 

subordinados e superiores.   

 5) No âmbito da capacidade de aprendizagem (aprender a aprender), as competências 

desenvolvidas no curso são as seguinte: 

 Desenvolver atitudes profissionais proativas e empreendedoras, propondo soluções 

inovadoras no âmbito da Análise e do Desenvolvimento de Sistemas. 

2.1.3 Perfil do Egresso do Curso 

O Egresso do Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas é um profissional apto a 

analisar, projetar, implantar e gerir sistemas de informação, utilizando-se de tecnologias de 

informação adequadas, que possam solucionar variados problemas organizacionais. Com 

capacidade de negociação, ético, ativo, provocador de decisões, empreendedor e inovador 

dentro das organizações. Será um agente proativo, dotado de visão própria, capaz de utilizar a 

Informática e a TI para o desenvolvimento corporativo.  

O curso capacita o egresso na busca de soluções para os problemas do mundo real, por 

meio da análise, projeto e desenvolvimento de sistemas.  O egresso terá a capacidade de 

compreender o impacto das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) para 

atendimento das necessidades da sociedade e das organizações, agindo de forma criativa, 

critica e sistêmica. Ele terá a capacidade de empreender negócios na área de TI, com ética e 

responsabilidade. Desenvolverá a capacidade de autoaprendizado, a fim de atualizar seus 

conhecimentos, competências e habilidades, acompanhando a evolução da tecnologia, da 

sociedade e do mundo do trabalho. Desenvolver capacidade de comunicação interpessoal, 

desenvolvendo, compreendendo e interpretando documentos, gráficos, diagramas e símbolos, 

dada a forte base nas áreas de formação básica em computação; projeto e engenharia de 

software; programação; e gestão. 

Conforme descrito no Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia 

(Ministério da Educação e Cultura, 2016): 

O Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas é o profissional que 
analisa, projeta, desenvolve, testa, implanta e mantém sistemas 
computacionais de informação. Avalia, seleciona, especifica e utiliza 
metodologias, tecnologias e ferramentas da Engenharia de Software, 



 
 

14 
 

linguagens de programação e bancos de dados. Coordena equipes de 
produção de softwares. Vistoria, realiza perícia, avalia, emite laudo e 
parecer técnico em sua área de formação[...]. 

Espera-se também que o egresso seja um profissional capaz de agir com ética e 

responsabilidade socioambiental, obedecendo à legislação vigente e de forma autônoma, 

atualizando seus conhecimentos técnicos e transversais a fim de acompanhar a evolução 

tecnológica, da sociedade e do mundo do mercado com uma visão empreendedora. 

2.1.4 Diferenciais competitivos do Curso 

Alguns dos principais diferenciais do curso são a organização curricular e a 

metodologia, fundamentadas no desenvolvimento de competências que permitem aos 

egressos uma visão abrangente do campo de atuação profissional e das suas necessidades em 

termos de conceitos, conteúdos e práticas. Tal organização tem foco em quatro eixos: (i) 

formação básica em computação; (ii) formação em Programação; (iii) formação em Projeto e 

Engenharia de Software e (iv) Gestão e Sistemas de Informação; e uma formação 

complementar com unidades voltadas às questões atitudinais desse profissional. Portanto, o 

curso está voltado para o respeito à diversidade; a qualidade de ensino; o estímulo à 

autonomia; a ênfase no aprender a conhecer, fazer, ser e conviver; a participação cooperativa 

do educando; e a utilização das novas tecnologias de informação e comunicação.  

O curso se propõe a suprir a demanda por formação profissional qualificada em nível 

superior, por meio de uma estrutura curricular composta por um expressivo número de 

componentes curriculares focados em Programação e Análise e Desenvolvimento de Sistemas. 

Nesse sentido, ressalta-se que o CST em Análise e Desenvolvimento de Sistemas oferece a seus 

estudantes cinco certificações intermediárias, pautadas nos componentes curriculares de 

“Práticas Profissionais”, pensadas de acordo com os eixos de formação do curso. Tais 

componentes curriculares são destinados a favorecer, não só as práticas, necessárias ao longo 

do curso, mas também uma certificação na(s) área(s) de conhecimento abarcada(s)s. As cinco 

certificações são atreladas ao cumprimento da carga horária específica de cada um dos 

componentes curriculares de “Práticas profissionais”, mais os componentes curriculares que 

compõem o eixo de formação específica na área da referida prática, ocorrendo, a partir do 

primeiro semestre do curso, uma a cada semestre. 

Acrescenta-se, ainda, outros diferenciais, descritos a seguir. 
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1. Formação de cidadãos regidos pelos princípios e valores da missão da UCB, buscando, 

além da formação profissional voltada ao mercado de trabalho, atender também às 

demandas e necessidades da sociedade, que cada vez mais exige cidadãos bem 

informados, éticos, atualizados e abertos à educação continuada. Para tanto, o curso 

oferece possibilidades de vivenciar a indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e 

Extensão na busca e desenvolvimento do conhecimento, promovendo a participação 

em projetos, tais como núcleos de estudos, núcleos de programação, projetos sociais, 

componentes curriculares comunitários, atividades de iniciação científica e monitoria, 

dentre outros, que permitem ao estudante interagir com a comunidade, ajudando a 

transformá-la e sendo por ela transformado. 

2. Estrutura curricular composta por um expressivo número de componentes 

curriculares focados em sistemas de informação e gestão alinhadas ao mercado, sem 

deixar de contemplar a formação básica de Computação, inerente a um curso que tem 

a computação como atividade meio. 

3. Corpo docente híbrido, composto por professores com excelente experiência 

profissional de mercado, na área de Sistemas de Informação, e professores dedicados 

exclusivamente ao magistério, com atuação em pesquisa e extensão, em sua maioria 

composta por doutores e mestres. 

4. Certificações intermediárias, após a aprovação nos componentes curriculares que 

compõem o rol de práticas profissionais. Nesses componentes curriculares, em 

conformidade com a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), os profissionais 

formados em Análise e Desenvolvimento de Sistemas desenvolvem e implantam 

sistemas informatizados, dimensionando requisitos e funcionalidade desses sistemas, 

especificando sua arquitetura, escolhendo ferramentas de desenvolvimento, 

especificando programas, codificando aplicativos e estabelecendo padrões. O rol de 

componentes curriculares de práticas profissionais é composto por: Programação 

Estruturada, Programação Orientada a Objetos, Métodos Ágeis e Programação de APP. 

5. Atividades complementares, como componentes curriculares que têm como objetivo 

principal enriquecer expandir o perfil do egresso com atividades que privilegiem 

aspectos diversos da sua formação, incluindo atividades desenvolvidas fora do 

ambiente acadêmico. Tais atividades constituem instrumental importante para o 

desenvolvimento pleno do estudante, servindo de estímulo a uma formação prática 

independente e interdisciplinar, sobretudo nas relações com o mundo do trabalho. 
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Essas atividades podem ser cumpridas em diversos ambientes, como na Universidade, 

outras instituições e variados ambientes sociais, técnico-científicos ou profissionais, 

em modalidades, tais como: formação profissional (cursos de formação profissional, 

experiências de trabalho ou estágios não obrigatórios), de extensão universitária junto 

à comunidade, de pesquisa (iniciação científica e participação em eventos técnico-

científicos, publicações científicas), de ensino (programas de monitoria e tutoria ou 

componentes curriculares de outras áreas), políticas (representação discente em 

comissões e comitês) e de empreendedorismo e inovação (participação em Empresas 

Junior, incubadores ou outros mecanismos). Essas atividades são permanentemente 

incentivadas no cotidiano acadêmico, permitindo a diversificação das atividades 

complementares desenvolvidas pelos estudantes. 

6. Oferta de componentes curriculares a distância, nos termos da Portaria Nº 4.059, de 

10 de dezembro de 2004, permitindo a flexibilidade ao estudante cada vez mais 

exigente de novas tecnologias voltadas à comunicação. Além de componentes 

curriculares a distância, todo componente curricular presencial possui uma sala virtual 

para apoio ao componente curricular presencial, na qual o professor conta com uma 

série de ferramentas para apoiar o processo de aprendizagem, como repositório de 

conteúdos, fóruns, avaliações, enquetes, área de envio de atividades com ferramenta 

contra plágio, etc. 

7. Infraestrutura da Universidade, que possibilita ao curso uma infraestrutura composta 

por laboratórios de programação, desenvolvimento de sistemas, redes de 

computadores, arquitetura de computadores, biblioteca com acervo específico e 

atualizado constituído por inúmeras obras de todas as áreas do conhecimento. 

8. Polo de computação, constituídos pelos demais cursos da área de computação 

ofertados pela Universidade: Tecnológico em Análise e Desenvolvimento de Sistemas 

presencial e virtual, Tecnológico em Gestão de Tecnologia da Informação presencial e 

virtual, Tecnológico em Redes de Computadores presencial, Tecnológico em Segurança 

da Informação virtual, Tecnológico em Defesa Cibernética presencial, Bacharelado em 

Sistemas de Informação presencial, Bacharelado em Engenharia de Software 

presencial e Bacharelado em Ciência da Computação presencial, mestrado em Gestão 

do Conhecimento e Tecnologia da Informação e demais cursos de especialização na 

área. Esse ambiente permite ao estudante uma vivência mais abrangente da área.  
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2.2 Organização Curricular 

Os componentes curriculares somam 2060 horas, que correspondem a 80 créditos. São 

1920 horas de componentes obrigatórios e 80 horas de componentes optativos. Além disso, os 

estudantes devem realizar 60 horas de Atividades Complementares. O número de semestres 

para integralização é de no mínimo 5 e no máximo 10.  

 

2.3 Proposta Pedagógica  

2.3.1 Metodologia de Ensino  

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

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.  

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.  

No curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, a aprendizagem resulta da 

adoção de metodologias ativas, implementadas em momentos expositivos e práticos, 

realizados em salas de aula e laboratório de informática equipados com recursos audiovisuais 

e equipamentos tecnológicos, que auxiliam na exposição dos aspectos fundamentais de cada 

componente curricular. 

 O curso desenvolve uma metodologia baseada em eixos epistemológicos, em que 

cada componente curricular do eixo compõe um conjunto de saberes, habilidades e 
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competências que deverão ser trabalhadas para que os estudantes possam progredir no 

aprendizado em outros componentes curriculares. Os eixos são compostos por cinco áreas de 

conhecimento divididas em quatro eixos: eixo de computação básica, eixo de engenharia, eixo 

de programação e eixo de gestão e sistemas de informação. 

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. 

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 dois 

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. 
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Outra avaliação institucional de grande importância para os cursos de graduação é o 

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

desempenho do estudante em formação nos cursos de graduação (Licenciaturas, Bacharelados 

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

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

desempenho dos estudantes em relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes 

curriculares, bem como as habilidades e competências para a atualização permanente e os 

conhecimentos sobre a realidade brasileira, mundial e sobre outras áreas do conhecimento 

(Portaria nº 211, art. 1º de 22/06/2012).  

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

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

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

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

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

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

movimento permanente de melhoria do processo educativo.  

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

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

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

iniciativa dos cursos. 

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

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

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

ensino e de aprendizagem. 

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

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

das reflexões que geram. 

No último resultado obtido pelo SIAE 1/2016, a nota média na avaliação foi de 3,96 

pontos/10 pontos, sendo a nota mínima de 2,25 pontos e a máxima de 7,75 pontos. De acordo 

com o coeficiente de variação de 27,30%, as notas apresentaram uma variabilidade moderada. 

Dos 67 estudantes inseridos na sala de aula virtual da prova SIAE 1/2016, 40 já concluíram 75% 

ou mais da carga horária do curso. Desses, 17 participaram da prova SIAE 1/2016 (43%). Para 
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os estudantes que completaram 75% ou mais do curso a média na prova foi 3,91 pontos, um 

pouco abaixo da média geral dos estudantes do curso (3,91 pontos). A nota mais baixa desses 

estudantes foi de 2,25 pontos e a nota mais alta 5,25 pontos. Com relação ao resultado da 

avaliação do ENADE 2014, verificou-se que os estudantes do curso estão acima da média da 

região. 

2.4.2 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 esses também é avaliada, visando à valorização de uma visão crítica do 

conhecimento. 

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

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

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

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

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

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

ao longo do semestre. 

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

frequência do estudante, resguardadas as especificidades de componentes curriculares que 

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

Cada componente curricular do curso possui autonomia para estabelecer o critério de 

avaliação mais adequado para suas características, com vistas ao melhor aproveitamento por 

parte dos estudantes. O sistema de avaliação é descrito detalhadamente no plano de ensino 

de cada componente curricular. Contudo, o curso padroniza o sistema de avaliação e pesos 

dessas avaliações dentro de quatro eixos estruturantes do curso: computação básica, 

programação de computadores, engenharia de software e gestão/sistemas de informação. 

Nesses componentes curriculares, cada avaliação é composta por atividades teórica e prática, 

nas quais a parte prática deve ter um peso maior que a teórica. Essa uniformização visa 

proporcionar ao estudante um caminhar mais confortável e transdisciplinar dentro de cada um 

desses eixos. 

 Todo componente curricular possui processo de recuperação, que permitem ao 

estudante substituir a nota de provas que eventualmente tenha perdido por razões 

justificáveis e recuperar a nota quando não atingida a média de aprovação. Assim como o 

processo de avaliação, cada componente curricular tem autonomia para estabelecer o 
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processo de recuperação mais adequado a suas características. Esse processo é detalhado no 

plano de ensino de cada componente curricular. 

Os estudantes também são submetidos a uma avaliação semestral, a qual inclui todo o 

conteúdo estudado nos componentes curriculares específicos da área de computação, 

cursadas em semestres anteriores e também as que estejam sendo cursadas no semestre da 

aplicação. Excetuam-se os estudantes do primeiro semestre apenas. Essa avaliação é 

componente da nota final do estudante em até um ponto, conforme aprovado em ata, em 

reunião do colegiado em 17 de maio de 2017. 

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. 
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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 

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 dos 

componentes curriculares e eventos científicos, que vão desde palestras com profissionais 

convidados externos à Instituição a eventos científicos, amplamente incentivados pela 

Universidade. 

O curso conta com laboratórios específicos para o atendimento de cada um dos seus 

eixos: computação básica, engenharia de software, programação e de gestão e sistemas de 

informação. Todos providos da infraestrutura necessária para o desenvolvimento das 

atividades próprias de cada eixo. Também há um laboratório desenvolvido em parceria com a 

IBM para estudos de mainframes e um laboratório de última geração, com uma área de 1300 

m2, especificamente para o desenvolvimento de aplicativos iOS.  

Além desses, o curso usufrui dos seguintes espaços: 
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 SALA DE PROFESSORES E SALA DE REUNIÕES 

A Universidade Católica de Brasília dispõe, em seu Câmpus I, 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. A IES oferece ambiente 

coletivo de trabalho para os professores de tempo integral, que conta com espaço físico, 

estações de trabalho, computadores, acesso à Internet, sistemas corporativos e serviço de 

impressão,  todos à disposição para o desempenho de atividades acadêmicas, pedagógicas e 

administrativas, pertinentes ao seu regime de trabalho, em especial aos pertencentes ao NDE 

e ao Colegiado de curso. Na sala dos professores também são disponibilizados computadores 

com acesso à internet, armários, mesas e cadeiras para o desenvolvimento das atividades. 

 ESPAÇO DE TRABALHO PARA COORDENAÇÃO DO CURSO E SERVIÇOS ACADÊMICOS. 

O Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas está 

localizado na sala D-210 do Bloco Central da Universidade, com uma área de 128 metros 

quadrados, com sala para coordenação e assessorias. 

 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, cinco dessas salas possuem projetor 

com tela interativa, todas possuem mesas em L para os professores, cadeiras estofadas e 

sistema de ventilação ou aparelhos de ar-condicionado. A quantidade de salas atende à 

demanda de oferta dos componente curriculares. 

 SALAS INOVATIVAS 
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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. Nesse 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 exterior, visando fornecer aos seus usuários 

subsídios para embasamento de suas pesquisas e produção acadêmico-científica. O SIBI 

também é responsável por reunir, organizar e preservar o conhecimento produzido pela 

comunidade universitária, e também incentiva a disseminação e o acesso aberto à produção 

da UCB. 

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

oferecem acesso à informação especializada, para atender melhor à necessidade do seu 

público. Entre seus principais parceiros estão: CAPES; CBBU; IBICT; OPAS/BIREME; ReBAP e 

Rede Pergamum. 

A Biblioteca Central localizada no Câmpus I, em Taguatinga, ocupa uma área de 

4.197m², distribuídos em andar térreo e pavimento superior, e a Biblioteca de Pós-Graduação, 

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

usuários, a biblioteca conta com os seguintes espaços: 

 Sala Google: com capacidade para 45 pessoas, está disponível para a 

realização de treinamentos, eventos do Sistema de Bibliotecas ou da UCB e 
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projeção de vídeos. Sua estrutura é composta por: TV LCD 42 polegadas; 

Aparelho de DVD; Videocassete; Projetor multimídia; 8 computadores com 

acesso à internet. 

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

entre outros. 

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

atende, exclusivamente, a comunidade acadêmica da UCB. A Biblioteca Central 

possui 25 unidades com capacidade para quatro pessoas, e a Biblioteca da Pós-

Graduação, três unidades. 

 Espaço de estudo coletivo: esses espaços dispõem de inúmeras mesas e 

também algumas baias, que são utilizadas pela comunidade acadêmica para 

estudos e/ou realização de trabalhos. 

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

agendamento. 

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

as ciências. Única no Brasil, ela é aberta a qualquer pessoa que tenha interesse 

em obter mais informações sobre: meio ambiente, tecnologia, internet, saúde, 

entre outros, com foco nos estudos e pesquisas realizadas em parceria dos 

Estados Unidos com o Brasil. 

 Espaço para exposições. 

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

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

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

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

dissemina o conhecimento gerado pela comunidade acadêmica, promovendo a acessibilidade 

e visibilidades a esses conteúdos. 

Um dos diferenciais do SIBI é oferecer à comunidade acadêmica da UCB acesso ao 

Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES/MEC), que dispõe de mais de 37 mil publicações periódicas internacionais e nacionais e 

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

também uma seleção de importantes fontes de informação científica e tecnológica de acesso 

gratuito na web. 
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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 Laboratórios de Informática, instalados nos câmpus I, II e 

Unidade Dom Bosco. Dentre esses, 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 seter salas públicas, uma é preparada e equipada exclusivamente para os 

estudantes dos cursos de Tecnologia de Informação, que encontram nesse espaço todas as 

características e softwares específicos do seu curso.  

Os outros 20 laboratórios distribuídos entre os câmpus I, II 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 

O curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas possui componentes curriculares 

cuja carga horária está totalmente alocada em laboratório de informática. Para esses 

componentes curriculares são alocados os laboratórios descritos no item anterior. Em função 

da localização da coordenação do curso dentro do câmpus, são priorizados os laboratórios 

C103, A013, B106, B107, C102, R01A, R01B, M107, M108, M109, M110, M111, M113 e M114. 

Anteriormente ao início de cada semestre letivo, os componentes curriculares são alocados 

nos laboratórios em função da quantidade de estudantes da turma e especificidades de cada 

componente curricular e características técnicas de cada laboratório. Após a alocação, os 

computadores dos laboratórios são preparados com os softwares necessários para o 

componente curricular, segundo a relação de softwares informada pelos respectivos 

professores. 

Também os laboratórios públicos são abertos a todos os estudantes da Universidade e 

contam com softwares mais comuns para edição de documento, acesso à internet e 

impressão. Nesse sentido, o curso possui um laboratório exclusivo para os estudantes da área 
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de tecnologia, aberto de segunda a sábado, que viabiliza o esclarecimento de dúvidas, a 

realização de trabalhos dos componentes curriculares e o estudo autônomo. Os computadores 

desse laboratório possuem partições com todos os sistemas operacionais e softwares 

utilizados em todos os componentes curriculares do curso. Esse laboratório é o C101 e possui 

44 computadores. 

Os cursos de TI da Universidade Católica de Brasília contam, ainda, com o laboratório 

do Projeto BEPID, com 1400 m2 de espaço, com equipamentos de última geração, capacidade 

para 120 estudantes, exclusivo para o desenvolvimento de aplicativos iOS. 
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