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1. INFORMAÇÕES GERAIS DO CURSO 

Denominação do Curso: Curso Superior de Tecnologia em Defesa Cibernética 

Modalidade: Presencial 

Regime de matrícula: Semestral 

Tempo de integralização 4 semestres 

Carga Horária Total 
DISC. ES AC PP TCC TOTAL 

1360 0 100 640 0 2100 

Situação Legal do Curso Autorização: Reconhecimento: 

Documento Resolução Consepe  

Nº Documento 07/2018  

Data Documento 25 de abril de 2018  

Data da Publicação 25 de abril de 2018  

Nº Parecer/Despacho 05/2018-Consepe  

Conceito MEC (CC)   

1.1.1 Contexto do Curso 

A habilitação em Tecnologia em Defesa Cibernética foi criada pelo Ministério da 

Educação (MEC) pelo Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia estabelecido em 

concordância com o Decreto nº 5.773 de 09/05/06, que “dispõe sobre o exercício das funções 

de regulação, supervisão e avaliação de instituições de educação superior e cursos superiores 

de graduação e sequenciais no sistema federal de ensino”. O funcionamento do Curso Superior 

de Tecnologia em Defesa Cibernética na UCB iniciou em 2018, autorizado pela Resolução 

Consepe/UCB nº 07 de 25 de abril de 2018. 

Esse Catálogo organiza e orienta a oferta de Cursos Superiores de Tecnologia inspirado 

nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de Nível Tecnológico 

(Resolução CNE/CP 3, de 18 de dezembro de 2002) e em sintonia com a dinâmica do setor 

produtivo e os requisitos da sociedade atual. 

Conforme estabelecido na legislação, o Curso Superior de Tecnologia é um curso de 

graduação que abrange métodos e teorias orientadas a investigações, avaliações e 

aperfeiçoamentos tecnológicos com foco nas aplicações dos conhecimentos a processos, 

produtos e serviços. Desenvolve competências profissionais fundamentadas na ciência, na 

tecnologia, na cultura e na ética, tendo em vista o desempenho profissional responsável, 

consciente, criativo e crítico. É aberto, como todo curso superior, a candidatos que tenham 

concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo. Os 

graduados nos Cursos Superiores de Tecnologia denominam-se tecnólogos e são profissionais 

de nível superior com formação para a produção, a inovação científico-tecnológica e para a 

gestão de processos de produção de bens e serviços. 
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Dado seu caráter profissionalizante e tendo em vista que são de menor duração, os 

cursos tecnológicos oferecem uma oportunidade de capacitação continuada, direcionada a um 

campo de atuação específico. Os créditos obtidos ao se cursar um curso tecnológico podem 

ser aproveitados, posteriormente, numa eventual graduação em nível de bacharelado. A 

formação tecnológica também permite acesso a cursos de pós-graduação lato sensu e stricto 

sensu. 

De modo geral, um curso de tecnólogo confere um diploma que atesta conhecimento 

profissional em determinada área. Em particular, o Curso Superior de Tecnologia em Defesa 

Cibernética da Universidade Católica de Brasília possui as seguintes características: 

● Duração: carga horária de 2.100 horas, podendo ser concluído em 2,5 anos 

(dois anos e meio). 

● Diploma de Curso Superior de Formação Profissional (a ser reconhecido pelo 

MEC). 

2. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

A UCB continuamente procurar reorganizar seus cursos de acordo com cenários da 

sociedade do século XXI e as adequações necessárias aos exames do ENADE, bem como às 

atualizações das DCNs de cada curso. Esses estudos de cenários têm levado a Instituição a 

tomar consciência de que:  

I – A academia precisa não somente manter seu direcionamento à pesquisa, mas 

também adequar-se às mudanças da sociedade, sejam elas relativas às organizações 

empresariais, governamentais ou ao simples cidadão, e as empresas precisam rever suas 

relações e promover grandes reformulações, que terão repercussões na vida da sociedade 

como um todo e de cada cidadão em particular. 

 II – As instituições de ensino, criadas para atender essa sociedade, devem assumir o 

intercâmbio de ciência e tecnologia, de modo que seja não somente um elo entre elas, mas 

também agente de desenvolvimento e pesquisa, formação, capacitação e aperfeiçoamento. 

Para cumprir com essas premissas, o Curso Superior de Tecnologia em Defesa 

Cibernética considera os valores institucionais e as concepções filosófico metodológicas 

adotadas e vinculadas ao compromisso de inovação, seja com relação à incorporação dos 

avanços tecnológicos, seja com relação ao perfil do egresso. 
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Nesse sentido, os componentes curriculares são constituídos por conteúdos básicos da 

área objeto do curso, por conteúdos técnico habilitacionais e por práticas profissionais - 

ministradas em situação real e/ou simuladas - e de pesquisa integrada ao ensino. O 

dimensionamento da carga horária dos componentes curriculares/atividades visa atender aos 

objetivos do curso, determinado em função do tempo estabelecido para integralização 

curricular, nos termos da legislação vigente. As estruturas curriculares assegurarão os 

conteúdos necessários ao desenvolvimento das competências exigidas para o exercício 

profissional. 

2.1 Concepção do Curso 

2.1.1 Objetivos do Curso 

O Curso Superior de Tecnologia em Defesa Cibernética está inserido no âmbito dos 

cursos de computação e informática e tem como objetivo graduar futuros profissionais líderes, 

com visão empreendedora, que possam atuar em planejamento, gestão, organização, 

controle, assessoramento e direção de organizações, dentro de sua área de atuação, em 

especial, na gestão de projetos de segurança, gestão de segurança de sistemas, análise e 

desenvolvimento de sistemas de segurança, sistemas de informação e apoio à tomada de 

decisões, quer na administração pública quer na iniciativa privada. 

Dado o contexto de globalização em que a sociedade mundial encontra-se atualmente, 

o acesso à informação e às suas formas de disseminação são de fundamental importância para 

a competitividade das empresas e organizações. A disponibilização de informações e serviços 

de forma online e ininterrupta é uma exigência da sociedade como um todo. Essa característica 

hoje é pertinente tanto de instituições privadas como públicas. Os mais diversos órgãos 

governamentais têm disponibilizado ao cidadão o acesso a diversos serviços públicos. Por 

outro lado, esse cenário trouxe a possibilidade de controle de trânsito de dados, e até mesmo 

conteúdos, que circulam pela rede, trazendo riscos à confidencialidade de informações de 

empresas e governos e à privacidade de cidadãos. 

Por ser uma área de conhecimento na qual as mudanças tecnológicas são constantes, 

o perfil do profissional de defesa cibernética requer que ele esteja em plena atualização de 

seus conhecimentos, tornando-se apto a oferecer as soluções mais adequadas às instituições 

em que trabalha.  
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Sendo assim, o Curso Superior de Tecnologia em Defesa Cibernética da UCB - baseado 

no decreto nº 5773 de 09/05/06, que dispõe sobre o exercício das funções de regulação, 

supervisão e avaliação de instituições de educação superior e cursos superiores de graduação 

e sequenciais no sistema federal de ensino, na resolução CNE/CP 3, de 18/12/02, que institui 

as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a organização e o funcionamento dos cursos 

superiores de tecnologia, e na Resolução nº 07/2018-Consepe/UCB - oferece ao discente a 

capacitação necessária para que ele possa atuar na elaboração de projetos lógicos e físicos de 

redes de forma segura, sejam elas locais ou de longa distância, bem como na implantação, 

gerenciamento e manutenção desses sistemas. Além disso, é também característica desse 

profissional desempenhar atividades de diagnóstico e solução de problemas relativos a falhas 

de segurança, aliando isso a uma forma ética e profissional de atuação. 

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, 

colaboração 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 Defesa Cibernética cria condições para que o estudante desenvolva 

competências e habilidades para: 

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

curso são as seguintes: 
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 Conhecer e distinguir os conceitos e as ferramentas relacionadas à Segurança da 

Informação. 

 Observar, conhecer e conceituar características de computação elementar. 

 Compreender os conceitos fundamentais relacionados a redes de computadores, 

sistemas operacionais e aplicações. 

 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 Defesa Cibernética para a construção do seu 

próprio contexto de aprendizagem e na produção das tarefas acadêmicas sugeridas. 

 Aplicar os conceitos elementares de computação para a definição de seu próprio 

conceito de Defesa Cibernética no contexto atual. 

 Aplicar os conhecimentos relacionados a redes de computadores para compreender a 

dinâmica e a problemática que envolve a Segurança da Informação. 

 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, alternativas e soluções relacionadas à 

implementação da Defesa Cibernética no âmbito da TI. 

 Analisar os conceitos de computação elementar para a formação do seu próprio 

conceito sobre o contexto tecnológico atual da Segurança da Informação e as 

perspectivas para o futuro. 

 Analisar os conceitos relacionados a redes de computadores, sistemas operacionais e 

aplicativos para contextualizar a Defesa Cibernética às diversas e específicas 

necessidades de cada organização. 

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

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

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

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 as tarefas profissionais de Defesa Cibernética de maneira segura, 

precisa e competente. 

 Gerenciar redes de comunicações, de forma precisa e eficaz, com ênfase na Segurança 

de Informações. 

 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), a competência 

desenvolvida no curso é a seguinte: 

 Desenvolver atitudes profissionais proativas e empreendedoras, propondo soluções 

inovadoras no âmbito da Segurança da Informação. 

2.1.3 Perfil do Egresso do Curso 

O Curso Superior de Tecnologia em Defesa Cibernética da UCB busca formar 

tecnólogos comprometidos com o desenvolvimento da pessoa humana, com a ética e com as 

melhores práticas para o gerenciamento de recursos e serviços de redes. Conforme descrito no 

Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia (Ministério da Educação e Cultura, 

2016): 

Analisa a operacionalidade das redes, os sistemas de conexão, e avalia as 
ameaças de invasão. Planeja, especifica e desenvolve sistemas de proteção 
de redes e de equipamentos de tecnologia da informação. Investiga e 
monitora ataques. Estabelece procedimentos contra invasão de redes e 
guerra eletrônica. Coordena equipes de trabalho. Vistoria, realiza perícia, 
avalia, lauda e emite parecer técnico em sua área de formação. 

2.1.4 Diferenciais competitivos do Curso 

O principal diferencial do curso encontra-se em seu desenho pedagógico, que está 

centrado no discente; na ênfase à interação qualitativa, que resulta em um envolvimento 

integrado e harmônico entre todos os atores do processo educativo; no estímulo à auto-

organização, à busca autônoma de informação e ao compartilhamento do conhecimento em 

atividades em grupo; e no incentivo a uma aprendizagem baseada no aprender a conhecer, a 

fazer, a ser e a conviver. 

 Portanto, trata-se de um curso voltado para o respeito à diversidade; para a qualidade 

de ensino; para o estímulo à autonomia; para a participação cooperativa do educando; e para 

a utilização das novas tecnologias de informação e comunicação. 
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O Curso Superior de Tecnologia em Defesa Cibernética conta com a infraestrutura 

existente e disponibilizada pela UCB para os cursos de TI. Além disso, esse curso também 

possui um laboratório de informática específico para estudos e pesquisas em redes de 

computadores, no qual os estudantes têm a oportunidade de exercitarem, na prática, as 

teorias vistas em sala de aula. 

Existe também uma forte integração do Curso Superior de Tecnologia em Defesa 

Cibernética com os demais cursos da área de TI, sejam eles presenciais (Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas, Gestão em Tecnologia da Informação, Redes de Computadores, 

Ciência da Computação e Engenharia de Software), sejam em ambiente virtual (Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas, Gestão da Tecnologia da Informação e Segurança da 

Informação). Nesse sentido, vale salientar a flexibilidade que o estudante tem de poder cursar 

alguns componentes curriculares a distância, por meio da infraestrutura oferecida pela UCB 

Virtual. 

O curso conta com um corpo docente formado por profissionais que atuam no 

mercado de trabalho na área que lecionam, agregando assim um forte desenvolvimento 

prático das atividades dos alunos, que é o foco de qualquer curso tecnológico. 

Ao final do Curso Superior de Tecnologia em Defesa Cibernética, o estudante pode 

também optar por dar continuidade à sua formação, ingressando nos cursos de Ciência da 

Computação, Engenharia de Software ou outro curso de bacharelado, bem como pode optar 

pelo acesso aos diversos cursos de pós-graduação oferecidos pela Universidade Católica de 

Brasília. 

Em cada semestre concluído do curso o aluno fará jus a um certificado quando obtiver 

a aprovação em todos os componentes curriculares cursados no semestre, em conformidade 

com o artigo 5º da resolução CNE/CP 3 (Ministério da Educação, 2002). As seguintes 

certificações serão conferidas ao estudante ao longo do curso: 

● Certificação em Sistemas Computacionais, quando concluídos todos os componentes 

curriculares do primeiro semestre. 

● Certificação em Programação para Segurança Computacional, quando concluídos 

todos os componentes curriculares do segundo semestre.  

● Certificação de Administração de Segurança Computacional, quando concluídos todos 

os componentes curriculares do terceiro semestre.  
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● Certificação em Perícia Forense, quando concluídos todos os componentes 

curriculares do quarto semestre. 

2.2 Organização Curricular 

Os componentes curriculares somam 2100 horas, que correspondem a 80 créditos. São 

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

estudantes devem realizar 100 horas de Atividades Complementares. O número de semestres 

para integralização é de no mínimo 4 e no máximo 8.  

2.3 Proposta Pedagógica  

2.3.1 Metodologia de Ensino  

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

Educação, Tecnologia e Comunicação consideram os estudantes como sujeitos do processo de 

construção e reconstrução do conhecimento. O desenvolvimento das potencialidades do 

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

conhecimento, numa prática pedagógica indissociável entre Ensino, Pesquisa e Extensão.  

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.  

O Curso Superior de Tecnologia em Defesa Cibernética utiliza metodologias ativas 

baseadas, principalmente, na infraestrutura tecnológica e no incentivo ao estudante na 

descoberta do conhecimento. O curso é baseado em eixos epistemológicos de conhecimentos, 

e durante o transcorrer do curso são combinados entre si, com o uso laboratórios de rede de 

computadores, criando soluções para problemas de infraestruturas e segurança de redes de 

computadores. O estudante é incentivado a buscar o conhecimento, orientado pelos 

professores, e amparado por laboratórios e infraestrutura adequados à pesquisa. O 
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aprendizado resultará de aulas expositivas e práticas. Os componentes curriculares de 

natureza prática são alocadas integralmente em laboratório de informática. Todas as salas de 

aula e laboratórios de informática são equipadas com recursos audiovisuais para favorecer a 

parte expositiva do componente curricular. Todos os componentes curriculares possuem 

atividades práticas que são incentivadas a serem trabalhadas por meio de metodologias ativas 

com atividades dentro e fora de sala de aula. 

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

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

pelo docente, considerando metodologias de ensino e de aprendizagem abordadas no 

parágrafo anterior. Ou seja, das quatro horas das aulas teóricas ou laboratoriais, por turno de 

aula, uma será destinada à realização de atividades práticas pelos estudantes sob a supervisão 

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

critérios de avaliação e prazos de entrega) e pelo estudante no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem - AVA. A carga horária referente aos 25% de atividades supervisionadas deve 

ser cumprida semanalmente, sendo vetado o acúmulo de horas para o final do semestre.  

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

eventos relativos. 

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

periodicidade abaixo: 

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

 Instrumento “Ensino/Aprendizagem”: semestralmente. 

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

visando à participação de todos. 

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

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

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

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

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

desempenho dos estudantes em relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes 

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

conhecimentos 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 
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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. 

2.4.2 Avaliação da Aprendizagem 

Para a Escola de Educação, Tecnologia e Comunicação, do ponto de vista pedagógico, 

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

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

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

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

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

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

da atuação de professores e estudantes.  

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

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

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

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

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

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

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

conhecimento. 

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

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

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

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

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

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

ao longo do semestre. 

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 
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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. 

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, 

em que 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 

destes 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 



 
 

18 
 

processo de avaliação, cada componente curricular tem autonomia para estabelecer o 

processo de recuperação mais adequado a suas características. Este processo é detalhado no 

plano de ensino de cada componente curricular. 

Os alunos 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 alunos do primeiro semestre apenas. Essa avaliação é componente 

da nota final do aluno 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. 

Além destes, o curso usufrui dos seguintes espaços: 

 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 



 
 

20 
 

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. 

Curso Superior de Tecnologia em Defesa Cibernética 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 aparelho de ar-condicionado. A quantidade de salas atende à 

demanda de oferta dos componente 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. 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. 
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3.2 Sistema de Bibliotecas  

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

mecanismos de apoio ao processo pedagógico, implantado ferramentas utilizadas nas 

melhores bibliotecas universitárias do Brasil e exterior, visando fornecer aos seus usuários 

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

também é responsável 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 

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. 
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 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. 

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 estes, 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. 
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Das sete 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. 

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 Superior de Tecnologia em Defesa Cibernética possui parte de seus 

componentes curriculares alocados totalmente em laboratório de informática. Para esses 

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

da localização da Direção do curso dentro do câmpus, são priorizados os laboratórios C103, 

A013, B106, B107, C102, R01A, R01B, M107, M108, M109, M110, M111, M113 e M114. 
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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 de cada laboratório. Após a alocação, os 

computadores dos laboratórios são preparados com os softwares necessários para aquela 

disciplina, segundo a relação de softwares informada pelos professores dos componentes 

curriculares. 

Além dos laboratórios públicos que são abertos a todos os estudantes da Universidade 

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

impressão. O curso possui um laboratório exclusivo aberto de segunda a sábado para que os 

estudantes possam fazer trabalhos dos componentes curriculares e estudarem. 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. Além desses, os cursos de TI da Universidade Católica de Brasília 

ainda contam com o laboratório do Projeto BEPID, com 1400 m2 de espaço, com equipamentos 

de última geração, com capacidade para 120 estudantes. 
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