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1. INFORMAÇÕES GERAIS DO CURSO 

Denominação do Curso: Licenciatura em Educação Física 

Modalidade: Presencial 

Regime de matrícula: Semestral 

Tempo de integralização 8 semestres 

Carga Horária Total 
DISC. ES AC PP TCC TOTAL 

2320 400 200 400 - 3320 

Situação Legal do Curso Autorização: Reconhecimento/Renovação: 

Documento Decreto MEC Renovação 

N. Documento Dec. 77.170/76 Portaria n° 1095/2015 

Data Documento 13/02/1976 24/12/2015 

Data da Publicação 16/02/1976 30/12/2015 

1.1 Contextualização da Região, da Universidade e do Curso. 

1.1.1 Contexto do Curso 

A história da formação superior em Educação Física no Brasil é relativamente recente. 

Iniciada na década de 40, conta com pouco mais de 80 anos de implantação.  

O crescimento natural da área e as modificações introduzidas ao longo das décadas de 

história, notadamente relacionadas aos avanços acadêmicos estimulados pela produção 

científica e pela formação de qualidade, viabilizaram aos profissionais de Educação Física, 

egressos dos cursos de formação superior, notório destaque na sociedade atual. Estas 

conquistas permitiram aos profissionais da área assumir destacado papel nos processos 

educacionais, no ensino e fomento ao esporte de lazer e de rendimento, na participação efetiva 

em equipes e programas de prevenção de doenças e promoção da saúde. A regulamentação da 

profissão, o aumento exponencial de programas de pós-graduação (Lato e Stricto Sensu), e 

também os grandes eventos científicos, culturais e esportivos envolvendo os profissionais da 

área, serviram para consolidar a profissão no cenário nacional.   

No Distrito Federal, a história da Educação Física deve muito à antiga Faculdade Dom 

Bosco de Educação Física – FDBEF, segunda instituição a implantar um Curso de Educação Física 

na Região, logo após a Universidade de Brasília.  

Autorizada a funcionar pelo Decreto 77.170 de 13 de fevereiro a aula inaugural da FDBEF 

aconteceu no dia 16 de agosto de 1976 no Auditório do Colégio Maria Auxiliadora, tendo seu 

reconhecimento efetivado pela portaria Ministerial nº 855, publicada no DOU de 04/09/1979. 

Em 1994 a FDBEF mudou-se para o Câmpus de Taguatinga, incorporando-se às 

Faculdades Integradas Católica de Brasília que para se transformarem em Universidade, teriam 
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que oferecer cursos na Área de Saúde. Dessa forma, o Curso de Educação Física, como primeiro 

nessa área, contribuiu decisivamente para criação da Universidade Católica de Brasília - UCB. 

A primeira mudança na estrutura curricular do curso aconteceu em 1995 por meio do 

parecer nº 95 do Conselho Universitário - CONSUN para se adequar à Resolução 03/87 do 

Conselho Federal de Educação que defendia, entre outras, duas características de importância 

fundamental para a formação do professor: a formação geral (humanística e técnica) e o 

aprofundamento de conhecimentos. 

A segunda alteração da matriz curricular do curso ocorreu em 1997 por meio do parecer 

22/97 de 13/10/97 do CONSUN para atender desdobramentos da Lei Nº 9394/96.   

Em 1998 uma modificação regimental extingue as faculdades e institui os cursos de 

graduação, passando a Faculdade Dom Bosco de Educação Física a ter a denominação de Curso 

de Educação Física.  

Até 2005 a UCB oferecia o curso de licenciatura com formação ampliada que habilitava, 

em um só curso, profissionais para as áreas escolar e não-escolar. Com o advento das 

normatizações decorrentes da Lei 9394/96, notadamente as resoluções CNE 1/2002 e CNE/CES 

7/2004 que instituíram Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da 

Educação Básica e para os Cursos de Graduação em Educação Física, respectivamente, o Curso 

de Educação Física da UCB, preocupado em manter-se atualizado quanto às determinações 

legais e exigências sociais, mais uma vez se viu diante da necessidade de se ajustar a essa nova 

realidade, passando a oferecer duas formações em separado: o curso de licenciatura e o curso 

de graduação. 

Em setembro de 2004, o curso foi submetido a um processo de avaliação externa, 

realizado por comissão designada pelo INEP, naquela oportunidade, recebeu da comissão os 

seguintes conceitos: Organização didática pedagógica: Bom; Corpo docente: Bom; Instalações: 

Muito Bom 

A instituição interpôs recurso a esta avaliação o que resultou na designação de outra 

comissão para reavaliar os itens questionados que foram republicados com os seguintes 

conceitos: Organização didática pedagógica: Bom; Corpo docente: Muito Bom; Instalações: 

Muito bom 

Ainda, como parte do processo de avaliação externa 557 estudantes (330 ingressantes 

e 227 concluintes) foram submetidos às provas do ENADE em 2004 obtendo conceito geral 3 
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(três), valendo salientar que foi o melhor conceito dos Cursos de Educação Física do DF. Em 

continuidade a esse processo e com base nas modificações introduzidas pelos órgãos de 

avaliação externa, notadamente a criação do Conceito Preliminar de Curso – CPC e tendo por 

base os resultados do ENADE 2004 o Curso de Educação Física da UCB obteve conceito 4 

(quatro) o que lhe permitiu a automática renovação do seu reconhecimento. 

Em 2007 o curso passou por renovação de reconhecimento (Portaria ministerial n. 

508/2007), obtendo nota 4. Em 2012 foi renovado o reconhecimento pela portaria SERES/MEC 

n. 286/2012, mantendo a mesma nota. 

Em 2012 a realidade institucional, a evolução científica e metodológica por que passava 

a Educação Física nacional, a demanda social, e as exigências legais, notadamente no âmbito 

das Resoluções CNE/CES n. 7/2004, Res. CNE/CES n. 1/2005, da Nota Técnica n. 03/2010 

(CGOC/DESUP/SESu/MEC) e do Parecer CNE/CES n. 142/2007, indicaram a necessidade de nova 

revisão do Projeto Pedagógico do Curso (PPC), no sentido de adequá-lo às novas exigências, 

tornando-o mais harmônico, interativo e sintonizado com a realidade de uma Universidade 

moderna, dinâmica e comprometida com a preparação de um profissional que responda às 

expectativas de uma profissão que pelo seu dinamismo e amplitude se confronta com a 

necessidade de constantes e permanentes mudanças. 

Fruto desta iniciativa foi apresentado e aprovado (Res. CONSEPE nª 013/2011) o novo 

PPC (currículo n. 1355) o qual permanece em vigência até que todos os estudantes que 

ingressaram neste currículo tenham concluído seu curso.  

O curso passou por nova renovação de reconhecimento (portaria MEC com nota 3. 

Após quatro anos de implantação do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Licenciatura 

a UCB, apoiada no princípio da contínua atualização dos seus PPCs e da sua opção institucional 

de organizar administrativamente seus cursos em escolas, resolve promover nova atualização 

dos seus PPCs para que possamos atingir uma das principais e mais arrojadas metas 

institucionais, a aproximação entre os cursos que se agrupam em grandes áreas, no nosso caso, 

a área da Saúde, mas sem perder de vista as inter-relações com os demais cursos das 

licenciaturas que são oferecidos pela UCB.   

Esta necessidade de atualização do nosso PPC respeitou também as orientações das 

novas Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Licenciatura, contidas na Resolução 

CNE/CES n. 2/2015.  
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Dessa forma, foi tomada a decisão, no âmbito do Núcleo Docente Estruturante (NDE) e 

do Colegiado de Curso, de se preparar um novo PPC, razão central deste documento. Esta 

decisão foi apoiada pela Direção da Escola de Saúde e Medicina e pela Pró-Reitoria Acadêmica 

da UCB. 

2. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

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

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

Curso de Licenciatura em Educação Física integra a Escola de Saúde e Medicina juntamente com 

os cursos de graduação em Biomedicina, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, 

Medicina, Odontologia, Psicologia e com os Programas de pós-graduação de Mestrado em 

Gerontologia e Mestrado e Doutorado em Educação Física, Psicologia e Ciências Genômicas e 

Biotecnologia. 

Cada Curso ou Programa que compõe a Escola de Saúde e Medicina possui um(a) 

coordenador(a) e a Escola por sua vez um(a) diretor(a) que faz a intermediação entre os Cursos, 

os Programas, as Pró-Reitorias Acadêmica e de Administração, e a Reitoria da Instituição.  

A Escola de Saúde e Medicina tem seu próprio Colegiado onde são discutidos assuntos 

de interesse da área com o objetivo de integrar ações balizadas pela missão da instituição. 

A Escola de Saúde e Medicina, consonante com os princípios da Universidade, delineia 

seu projeto de desenvolvimento tendo como base o objetivo primordial de oferecer um ensino 

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

extensão, colocando-o a serviço da comunidade. 

Esta Escola foi concebida com a responsabilidade coletiva de atenção a saúde 

comunitária, a formação integral dos seus estudantes e o compromisso com a qualidade 

cientifica e profissional dos seus egressos. Isso se reflete num processo permanente de 

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

curriculares e especificidades de cada curso. 

Em 2016, a UCB passa pelo processo de atualização dos seus Projetos Pedagógicos de 

Curso (PPC) e neste contexto todos os cursos da Universidade foram convidados a redigirem 

novos PPC. Nesse sentido, o Curso de Graduação em Educação Física (Licenciatura), em 

consonância com as Resoluções CNE/CES n. 7, de 31 de março de 2004, n. 4, de 06 de abril de 

2009 e n. 2 de 01 de julho de 2015, respeitando ainda as premissas apresentadas nas Diretrizes 
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para Atualização dos PPCs e observando o Plano de Desenvolvimento Institucional da UCB, 

apresenta seu PPC comprometido com a formação de qualidade e com a indissociabilidade 

entre ensino, pesquisa e extensão.  

Este curso fundamenta-se, enquanto área de conhecimento e de intervenção 

acadêmico-profissional, no âmbito do Movimento Humano enquanto cultura corporal e das 

Ciências do Esporte como objeto de estudo e aplicação. Seu conteúdo historicamente 

constituído está tematizado nas mais variadas formas e modalidades do movimento humano 

manifesto através dos exercícios físicos, das ginásticas, dos jogos, dos esportes recreativos e 

competitivos, das lutas/artes marciais, das danças e atividades rítmicas expressivas. 

Perspectivadas na prevenção, proteção, reabilitação e tratamento dos agravos à saúde, 

especialmente no combate às doenças crônico-degenerativas não transmissíveis. 

Todo este conteúdo será operacionalizado através dos componentes curriculares 

distribuídos ao longo do curso, na forma de disciplinas, atividade práticas, atividades 

complementares, estágios supervisionados obrigatórios e não obrigatórios.  

Nesse sentido, o Curso de Licenciatura em Educação Física pretende a formação de um 

profissional cujos valores éticos, morais e políticos, traduzam a ação de quem se compromete 

também com a superação da miséria humana e da melhoria/promoção da saúde das pessoas, 

por meio da intervenção profissional de qualidade pautada nos princípios pedagógicos, 

científicos e humanísticos próprios da área. 

2.1 Concepção do Curso 

2.1.1 Objetivos do Curso 

Geral: 

Assegurar uma formação generalista, humanista e crítica, qualificadora da intervenção 

acadêmico-profissional, fundamentada no rigor científico, na reflexão filosófica e na conduta 

ética na perspectiva de formar um profissional capaz de identificar, planejar, programar, 

organizar, dirigir, coordenar, supervisionar, desenvolver, avaliar e lecionar os conteúdos do 

componente curricular Educação Física na Educação Básica. 

Específicos: 

Qualificar o egresso para analisar criticamente a realidade social, para nela intervir 

acadêmica e profissionalmente por meio das diferentes manifestações e expressões do 
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movimento humano, visando a formação, a ampliação e o enriquecimento cultural das pessoas, 

para aumentar as possibilidades de adoção de um estilo de vida fisicamente ativo e saudável. 

Qualificar o egresso para intervir com qualidade e compromisso ético nas diferentes 

manifestações do movimento humano tematizadas nas mais diversas formas e modalidades do 

exercício físico, da ginástica, do jogo, do esporte, da luta/arte marcial, da dança, bem como na 

promoção da saúde, da formação cultural, da educação e da reeducação motora, do lazer 

relacionado às atividades físicas, recreativas e esportivas, além de outros campos que 

oportunizem ou venham a oportunizar a prática de atividades físicas, recreativas e esportivas. 

Preparar um profissional capaz de empregar, de forma critica e criativa, as diferentes 

formas e modalidades do exercício físico, da ginástica, do jogo, do esporte, das lutas e da dança 

em Instituições de Educação Básica, adequando-as às necessidades dos estágios de 

desenvolvimento dos estudantes, às condições da escola e às necessidades e peculiaridades 

locais.  

Possibilitar a apropriação de conhecimentos por meio de ensino, pesquisa e extensão 

que possibilitem ao estudante o domínio de competências de natureza técnico-instrumental 

que lhe permitam intervir na realidade escolar com competência técnica, comprometimento 

social e atitude ética.  

Propiciar experiências que permitam o contato dos futuros profissionais com a realidade 

escolar, desenvolvendo o compromisso social e político da docência através de atividades de 

ensino, pesquisa e extensão; 

Promover a unidade teoria-prática, por meio de atividades planejadas e sistematizadas 

de programas de iniciação científica, extensão, estágios, intercâmbios, monitorias e iniciação à 

docência, além de estudos complementares e outras atividades acadêmico-científico-culturais; 

Preparar um profissional capaz de levar as crianças e jovens, por meio da educação física 

escolar, a compreenderem o binômio atividade física e saúde, valorizando a adoção de um estilo 

de vida ativo como elemento importante para a saúde no contexto da modernidade. 

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

compõem a comunidade acadêmica da Universidade Católica de Brasília. 

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

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

desenvolvimento de capacidades cognitivas e socioemocionais de comunicação, interação, 

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

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

competências e habilidades a serem desenvolvidas no curso. 

As competências e habilidades específicas do estudante do curso de Licenciatura em 

Educação Física, estão estruturadas de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais dos 

Cursos de Graduação (Res. CNE/CES nº 7 de 2004) e as Diretrizes Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a formação de professores (Res. CNE/CP nº 2 de 2015), com as necessidades e 

especificidades regionais, bem como com as demandas do ENADE/MEC, e em coerência com os 

objetivos gerais e específicos do curso. Nesta perspectiva, podemos destacar: 

- Acompanhar as transformações tecnológicas e acadêmico-científicas da Educação Física e de 

áreas afins, mediante a análise crítica da literatura especializada; 

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

contribuindo para a sua transformação através de uma atuação criativa e ética.  

- Dominar os procedimentos técnicos que compõem as variadas formas do movimento humano 

e sua utilização. 

- Dominar os princípios básicos do movimento humano, devidamente embasado em termos 

anátomo-fisiológicos, pedagógicos, históricos e psicossociais;  

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

conviver com as diferenças. 

- Estimular e fomentar o direito de todas as pessoas à prática da atividade física regular, 

orientada e de qualidade. 

- Promover uma educação permanente para a saúde e ocupação do tempo livre para a 

conquista de um estilo de vida ativo.  

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

estudos e, especialmente, para uma postura de constante aprendiz diante do mundo e da vida. 
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- Conhecer e vivenciar de procedimentos didático-metodológicos voltados para o processo de 

ensino-aprendizagem da Educação Física na Educação Básica; 

- Compreender o papel social da escola, comprometendo-se com a formação do educando 

tendo como princípios o respeito mútuo, a justiça, o diálogo, a solidariedade e a tolerância 

como valores inspiradores da sociedade democrática; 

- Dominar conceitos biodinâmicos essenciais para desenvolver práticas educativas por meio da 

Educação Física em associação com outras disciplinas;  

- Participar coletiva e cooperativamente na elaboração, gestão, desenvolvimento e avaliação 

do projeto pedagógico da escola atuando em diferentes contextos da prática profissional; 

- Comunicar-se com profissionais da mesma área ou áreas afins, com organizações sociais e 

entidades públicas e privadas, de maneira clara e objetiva.    

- Ler e interpretar textos, documentos e normas para saber aplicá-los no exercício profissional. 

- Criar, planejar, realizar, gerenciar e avaliar diferentes procedimentos metodológicos de 

ensino, objetivando a aprendizagem e o desenvolvimento dos estudantes; 

- Reconhecer e respeitar a diversidade manifesta pelos estudantes em seus aspectos sociais, 

culturais e físicos, detectando e combatendo todas as formas de discriminação; 

- Conhecer o sistema de organização, gestão e financiamento dos sistemas de ensino, sob a 

ótica da legislação que rege as políticas públicas de educação.  

2.1.3 Perfil do Egresso do Curso 

 O egresso do curso de Licenciatura deverá estar preparado para intervir ético e 

profissionalmente no desenvolvimento de ações pedagógicas no âmbito da educação básica, 

de forma a contribuir com a plena formação humana, cidadã e social dos educandos sob sua 

responsabilidade. Desenvolvendo nestes educandos e cidadãos o gosto pela prática esportiva 

e pelas demais manifestações da cultura corporal do movimento humano, desenvolvendo ainda 

a consciência e a responsabilidade pela prática saudável dos exercícios físicos/esportivos, 

individual e coletivamente, como direito universal e inalienável, garantido em nossa 

constituição. 
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2.1.4 Diferenciais competitivos do Curso 

Os diferenciais competitivos dos cursos que compõem a Escola de Saúde e Medicina 

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

docente como agente facilitador e mediador deste processo; o saber fundamentado na 

pesquisa e articulação entre ensino, pesquisa e extensão. 

O curso de Licenciatura Educação Física da UCB procura agregar ao seu quadro docente, 

aqueles profissionais que tenham competência para também atuar como coordenadores de 

projetos de pesquisa e de extensão. Há o entendimento de que a transdisciplinaridade por 

todos almejada, seja mais facilmente conseguida quando os docentes estão inseridos nas 

distintas áreas da IES. Sempre que possível, o professor de um componente curricular oferecido 

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

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

pedagógica na graduação e vice-versa. Os estudantes, de ambos os níveis, ganham com isso. Da 

mesma forma, estudantes da graduação aprendem muito com aquele docente que participa ou 

participou de projetos de extensão.  

As atividades acadêmicas são realizadas em laboratórios de aulas práticas e de pesquisas 

e também nos laboratórios dos programas de pós-graduação em Educação Física.  

O curso de Educação Física da UCB possui excelente infraestrutura física para as aulas 

práticas e laboratórios específicos para complementação da aprendizagem desencadeada em 

sala. 

Figura entre os principais cursos de Educação Física do Brasil sendo o mais bem avaliado 

do Centro Oeste.  

O estudante do curso de Licenciatura em Educação Física tem a oportunidade de 

interagir com os estudantes da Pós-Graduação Stricto Sensu (Mestrado e Doutorado em 

Educação Física) nos vários grupos de pesquisa ligados às áreas de aprofundamento do 

Programa de Pós-Graduação e também de realizar sua iniciação científica nos vários projetos e 

programas oferecidos pelo curso e pela UCB.  

Além destas iniciativas podemos destacar ainda o Programa de Educação Tutorial - PET 

Educação Física e o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – Pibid, todos 

voltados para os discentes. 
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Merece destaque também as revistas científicas veiculadas aos cursos de Graduação e 

Pós-Graduação, respectivamente: a revista digital “Educação Física em Revista” e a “Revista 

Brasileira de Ciência e Movimento (RBCM)”, um dos mais tradicionais e respeitados periódicos 

científicos da área de Educação Física e Esporte do Brasil. 

O curso de Educação Física da UCB figura há vários anos entre os melhores cursos do 

País, avaliado pelo Guia do Estudante da Editora Abril com 5 estrelas e pelo Ranking 

Universitário da Folha de São Paulo – RUF como o melhor curso dentre as IES privadas do Centro 

Oeste, resultados corroborados pelo Jornal de Brasília o qual coloca nosso curso como o mais 

destacado do Distrito Federal no Top of Mind. 

2.2 Organização Curricular 

Os componentes curriculares somam 3320 horas, que correspondem a 136 créditos. São 2960 

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

estudantes devem realizar 200 horas de Atividades Complementares. O número de semestres 

para integralização é de no mínimo 8 e no máximo 16.  

2.3 Proposta Pedagógica  

2.3.1 Metodologia de Ensino  

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

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

metodológicas inovadoras.  

Os componentes curriculares do Núcleo de Formação Básica da Escola de Saúde e 

Medicina baseiam-se em formas de desenvolver o processo do aprender, utilizando experiências 

reais ou simuladas, fazendo com que os estudantes desenvolvam a criatividade, o senso crítico 

e apliquem as suas vivências no processo de ensino-aprendizagem.  Dentre as principais 

ferramentas empregadas pelo corpo docente, destacam-se a aprendizagem baseada em 

problemas e a aprendizagem ativa baseada em grupos, de forma que os conteúdos sejam 

contemplados de modo integrado e visando o desenvolvimento de competências e habilidades. 

Os componentes curriculares estão estruturados em um eixo propedêutico, a saber: 

Desenvolvimento Embrionário e Tecidos: aborda os conteúdos de Embriologia, Citologia 

e Histologia. Os sistemas do corpo humano são abordados de maneira integrada, sob o ponto 

de vista estrutural e funcional, compreendendo o processo de desenvolvimento embrionário, 

identificando e compreendendo a diversidade histológica das células e tecidos. Nesse 

componente curricular, o estudante conhece o desenvolvimento humano do ponto de vista 

morfológico e funcional, desde a origem embriológica, a caracterização histológica, o estudo 

morfológico e das anomalias congênitas de cada um dos sistemas do corpo humano. 

Integração Morfofuncional do Corpo Humano: contempla conteúdos de Anatomia e 

Fisiologia. Os sistemas do corpo humano são abordados de maneira integrada, sob o ponto de 

vista estrutural e funcional, compreendendo a estrutura do corpo humano, as funções 

desempenhadas diariamente e o modo de funcionamento a fim de manter a homeostase. 

No âmbito interdisciplinar, a Saúde Coletiva é objeto de estudo que envolve as 

necessidades sociais de saúde, representando um papel central na defesa da vida e da saúde 

enquanto direito coletivo indispensável à construção da cidadania. Sua estratégia de ação está 

embasada no contexto da epidemiologia, nas políticas públicas de saúde, no planejamento e na 

gestão de serviços, na promoção da saúde e prevenção de doenças. No cenário do século XXI, 

verificam-se mudanças significativas na estrutura social, tais como a transição demográfica, 

afetada diretamente pelo envelhecimento populacional, e a transição epidemiológica, 

influenciada pelos modelos de atenção à saúde, estilos de vida, dentre outros. Além disso, o 

Sistema Único de Saúde (SUS), pautado em princípios constitucionais, orienta grande parte da 

formação do profissional de saúde brasileiro e norteia as transformações sociais em saúde. 



 
 

16 
 

Os componentes curriculares “Saúde Coletiva” e “Práticas em Saúde Coletiva” propiciam 

modificação das práticas no desenvolvimento de competências socioemocionais em saúde e a 

gênese de sujeitos críticos, reflexivos, humanistas, cidadãos e éticos, capazes de tomar decisões 

adequadas ao perfil epidemiológico da população. A Saúde Coletiva apresenta aos estudantes 

as diferentes realidades de saúde brasileiras, bem como o próprio SUS como elemento 

formador. Amplia também os conhecimentos da epidemiologia, da vigilância em saúde, e do 

planejamento e gestão em saúde. Em etapa subsequente, a Práticas em Saúde Coletiva 

consolida os pilares desse campo do saber, por meio da execução de um projeto educativo-

preventivo em equipe. Estes componentes curriculares envolvem atividades de campo em 

diferentes cenários de práticas, com vivência em comunidades e partilha de saberes e 

experiências científicas e populares em saúde, que contribuem com a formação destes 

profissionais, em conformidade com as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para o curso de 

Licenciatura em Educação física. 

Nos componentes curriculares do Núcleo de Formação Básica da Escola de Saúde e 

Medicina os conteúdos, além de integrados, são trabalhados por temas que remetam à 

importância da pesquisa científica, além da relevância social. Desta forma, a indissociabilidade 

entre ensino, pesquisa e extensão está presente em cada encontro, na formação básica dos 

estudantes. O desenvolvimento dos conteúdos de cada tema está atrelado a objetivos 

específicos e é trabalhado por meio de metodologias ativas, juntamente com tecnologias 

acessíveis. Espera-se, desse modo, formar profissionais competentes e cientes de suas 

responsabilidades profissionais e sociais.  

Os componentes curriculares específicos do curso acompanham os mesmos 

pressupostos orientadores do processo de ensino e de aprendizagem da Escola de Saúde e 

Medicina, partido sempre do fomento ao protagonismo, à visão crítica e ética do estudante, e a 

responsabilidade do professor como mediador e estimulador deste processo, apoiados na 

indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão, pautados sempre pelas dimensões 

sociais, humanas, científicas e éticas na formação do estudante.    

Em consonância com os pressupostos da Escola de Saúde e Medicina, as metodologias 

de ensino propostas para os componentes curriculares específicos do curso, fundamentam-se 

nos pressupostos das Metodologias Ativas e nas práticas metodológicas inovadoras, as quais 

figuram como elementos centrais na concepção pedagógica de ensino proposta neste projeto 

de curso. Nesta perspectiva, apresentamos os componentes curriculares específicos do curso 
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articulados em forma de dimensões do conhecimento, as quais articulam-se em eixos de 

conteúdos: 

Relação Ser Humano e Sociedade – nesta dimensão agrupam-se os conteúdos das 

componentes curriculares específicas “Fundamentos Históricos e Filosóficos da Educação Física 

e dos Esportes” com “Fundamentos Sociais e Antropológicos da Educação Física e dos Esportes” 

com “Fundamentos Sociais e Antropológicos da Educação Física e dos Esportes”. Estes 

componentes estão articulados ainda aos componentes curriculares do eixo de formação geral 

“Introdução à Educação Superior”, “Humanidade e Sociedade” e “Ética”. Todos voltadas para 

preparar nosso egresso a enfrentar os desafios sociais e éticos da profissão e da sociedade 

contemporânea.    

Dimensão Biológica do Corpo humano – na mesma linha de raciocínio, esta dimensão 

agrupa os conteúdos dos componentes curriculares específicas “Biodinâmica do Movimento 

Humano” e “Fisiologia do Exercício”, aos componentes curriculares do núcleo de formação 

básica da Escola de Saúde e Medicina já apresentadas.  

Estes componentes têm como principal objetivo preparar nosso egresso para 

compreender e intervir no âmbito da saúde na escola, de forma crítica e eticamente balizada, 

nas várias atividades profissionais envolvendo o complexo sistema de adaptação do organismo 

ao esforço físico, tanto no âmbito da intervenção individualizada quanto coletiva. 

Produção do Conhecimento Científico e Tecnológico do Curso – esta dimensão tem a 

responsabilidade de preparar o estudante para compreender, discutir e produzir o 

conhecimento científico, através das varias formas de apresentação deste conhecimento, seja 

na forma de projetos de pesquisa, relatórios de estudo, apresentação oral e escrita, ou ainda na 

forma de artigos e outras fontes de consulta, e será trabalhada pelo componente curricular 

Iniciação à Pesquisa Científica. 

Dimensão Cultural do Movimento Humano– esta dimensão configura-se como central à 

formação específica do curso, pois seus componentes integram e articulam os conhecimentos 

historicamente constituídos que legitimam a área de intervenção profissional do nosso egresso. 

Seus componentes têm interface com todos as outros já tratados, mas salvaguardam a essência 

da intervenção profissional do Licenciado em Educação Física, especialmente por tratar dos 

componentes da cultura corporal do movimento humano, tematizadas na forma de esportes, 

jogos, ginásticas, lutas, danças e outras atividades rítmicas e expressivas, voltadas para a 

formação de uma sociedade fisicamente ativa e mais saudável. Considerando ainda os vários 
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aspectos da prática esportiva, sejam eles voltados para o lazer, para a educação, para a iniciação 

esportiva e as práticas competitivas próprias do ambiente escolar. 

Dimensão Didático-pedagógica – esta dimensão reúne conteúdos que preparam o 

egresso do curso de licenciatura para intervir pedagogicamente no âmbito da formação escolar. 

Agrupa os conteúdos dos componentes curriculares específicos, “Pedagogia do Esporte”, “Bases 

Teóricas e Metodológicas da Educação Física e Esportes”, “Organização Curricular da Educação 

Física Escolar” e os Estágios Supervisionados, às componentes curriculares do núcleo de 

Formação Básica das Licenciaturas, a saber: “Fundamentos da Docência”, “Fundamentos da 

Aprendizagem”, “Mediação e Prática Pedagógica”, “Políticas e Gestão da Educação Básica”, 

“Educação, Tecnologia e Comunicação” e “Língua Brasileira de Sinais”. 

Dimensão Técnico-instrumental – esta dimensão agrega conhecimentos e componentes 

curriculares que assessoram os demais componentes na formação de habilidades e 

competências fundamentais para a boa execução das ações profissionais específicas do 

licenciado em Educação Física, notadamente no âmbito da avaliação da aprendizagem, do 

empreendedorismo, da gestão e organização da Educação Física Escolar, da avaliação física e da 

promoção da saúde.     

Para a boa assimilação dos conteúdos tratados nos vários componentes curriculares do 

curso, especialmente aqueles voltados para as metodologias de ensino específicas, adotamos 

com estratégia de ensino as práticas ativas de aprendizagem sempre apoiadas na 

indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão. Desta forma, destacam-se práticas 

de ensino que utilizam a sala de aula, e sua infraestrutura, os laboratórios específicos do curso, 

os espações físicos próprios para a prática esportiva e os ambientes virtuais de aprendizagem 

(AVA), além de visitas técnicas e outras vivências onde o estudante em formação tem os 

primeiros contatos com a realidade da profissão para a qual está se preparando. 

Tendo com elemento central, colocar o estudante como protagonista da sua 

aprendizagem, as metodologias de ensino devem pautar-se pela inversão do foco do processo 

de aprendizagem, ou seja, retirar o foco do professor e passar para o estudante. Este por sua 

vez deverá assumir o protagonismo do processo e para isso deverá ser instigado a resolver os 

problemas colocados pelo professor, seus colegas e/ou a sociedade, de forma a construir sua 

própria aprendizagem. Para isso precisa utilizar espaços e tempos que não se aplicam 

exclusivamente em sala de aula, de forma tradicional, mas que se configuram como 

possibilidades de aprendizagem que ultrapassam os muros da Universidade. Para que esta ação 

seja efetiva é preciso a mediação e a supervisão dos professores, os quais assumem o papel de 
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propositores e provocadores do processo. Neste sentido, surge a necessidade da proposição de 

atividades de ensino e aprendizagem fora do ambiente físico tradicional, a sala de aula, que leve 

o estudante a resolução de problemas, de forma individual ou em equipe. Para isso o professor 

deverá disponibilizar ao estudante tempo e espaço na ordem de pelo menos 25 % da carga 

horária total do componente curricular. Estas atividades são propostas e supervisionadas pelo 

professor que registrará em seu plano de ensino todas as ações pedagógicas voltadas para este 

fim.        

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 2 

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

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

relativos. 

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

periodicidade abaixo: 

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

 Instrumento “Ensino/Aprendizagem”: semestralmente. 

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

visando à participação de todos. 
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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. 5° da lei n°10.861 de 14/04/2004, qual seja a de avaliar o desempenho 

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

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

sobre a realidade brasileira, mundial e sobre outras áreas do conhecimento (Portaria nº 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. 

Como resultados obtidos no curso nas últimas avaliações internas e externas e para 

melhora continua dos indicadores o curso, juntamente com o apoio da Escola e da Instituição, o 

curso de Educação Física vem promovendo curso de capacitação docente para aplicação de 

avaliações modelo ENADE, bem como a realização de simulações por meio dos SIAEs que ajudam 

a coordenação a traçar planos e ações estratégicas. Neste sentido, os resultados obtidos pelo 
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curso nas últimas avaliações internas do SIAE (Sistema de Avaliação do Estudantes), as respostas 

dos estudantes aos formulários de avaliações institucionais (do curso, dos componentes 

curriculares e dos docentes), bem como os resultados obtidos nas avaliações externas como o 

ENADE (Exame Nacional de Desempenho de Estudantes) são importantes instrumentos de 

gestão e qualificação do curso, sendo objetos de estudo, acompanhamento. Da análise destes 

instrumentos resultam ações definidas pelo NDE/Colegiado, de forma a aprimorar o trabalho 

pedagógico e formativo desenvolvido ao longo do curso.  

2.4.2 Avaliação da Aprendizagem 

Para a Escola de Saúde e Medicina, do ponto de vista pedagógico, cada estudante traz 

consigo conhecimentos prévios, concepções e percepções que devem ser consideradas no 

processo de aprendizagem, a qual não pode ser vista como um produto, mas um processo que 

requer e estimula competências, como as de refletir, analisar, interpretar, comparar, criar, 

argumentar, concluir, processar, questionar, solucionar. Nesse sentido, a avaliação deve ser 

aplicada como prática de retorno, de revisão de conteúdos, de visualização do erro no processo, 

momento especial de retomada do aprendizado e de redirecionamento da atuação de 

professores e estudantes.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ao longo do semestre. 

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

frequência do estudante, resguardadas as especificidades de componentes curriculares que 

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

O processo de recuperação no curso ocorre ao longo do semestre com avaliações teóricas 

e práticas de acordo com o plano de ensino. O estudante que por quaisquer motivos não 

conseguir em algum momento acompanhar as atividades propostas, consegue com o apoio 

docente e de outros estudantes, por meio de utilização de metodologias de resgate ativo, se 

recuperar ao longo do processo de aprendizagem do semestre letivo. Os planos de ensino de 

cada componente curricular descrevem os processos pelos quais o estudante terá a 

oportunidade de se recuperar, atingindo nota mínima para aprovação igual ou superior a 7,0. 

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

exemplo de equipamentos e ferramentas tecnológicas, tais como recursos audiovisuais, 

internet, entre outros. Esses elementos viabilizam a utilização de novas metodologias de ensino 

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

qualidade do ensino. 

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

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

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

inovação técnico-científica. 

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

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

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

espaços obedecem necessariamente a um projeto arquitetônico institucional, respeitando as 

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

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

destacamos as salas de aula inovativas. 

3.1.1 Recursos audiovisuais e multimídia 

A Universidade dispõe de equipamentos audiovisuais tais como projetores, tela 

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

atender a demanda de professores e estudantes da Instituição. 

Tabela 1 – Recursos audiovisuais e multimídia. 

TIPO DE EQUIPAMENTO QUANTIDADE 

Televisor 3 

Videocassete 1 

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

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

à Instituição a eventos científicos, amplamente incentivados pela 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 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. 

 SALAS DE AULA 

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

de som, computador com monitor e acesso àinternet, 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. 
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 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, 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 a necessidade do seu público. Entre 

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

A Biblioteca Central localizada no Câmpus 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 (vinte e cinco) unidades com capacidade para quatro pessoas, e a 

Biblioteca da Pós-Graduação, 3 (três) unidades. 
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 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, reúne, 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. 
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 Disponibilizar aos usuários os recursos necessários às suas atividades extraclasse 

para a elaboração e impressão de monografias, trabalhos acadêmicos e 

pesquisas na Internet. 

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 

Espaços físicos utilizados para o desenvolvimento do curso 

Com o intuito de favorecer o ambiente universitário de diálogo e convívio entre futuros 

profissionais, a UCB oferta componentes curriculares comuns aos cursos da Escola de Saúde e 
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Medicina, entendendo que este é um caminho importante para a formação do egresso, uma vez 

que estimula a atuação interdisciplinar e multiprofissional, preconizadas pelas diretrizes 

curriculares nacionais. Os espaços de aprendizagem comuns aos cursos são os laboratórios de 

anatomia, biologia celular, biologia molecular, histologia, imunologia, microbiologia, 

microscopia, parasitologia, patologia e química. Todos estes ambientes são bem equipados e 

atendem às particularidades de cada área do conhecimento do Núcleo de Formação Básica da 

Escola de Saúde e Medicina, nos quais são desenvolvidas atividades de ensino, pesquisa e 

extensão. Ademais, o suporte técnico às atividades práticas nestes espaços é realizado por 

profissionais habilitados.  

O Curso de Educação Física da UCB conta com uma rede de laboratórios ampla e 

abrangente, instalados em espaços amplos e confortáveis, adequadamente equipados para 

pesquisas, estudos e desenvolvimento de experiências nas diversas abordagens e áreas de 

atuação do professor de Educação Física e em áreas correlatas, consequentemente 

compartilhado com outros cursos, conforme relação que se apresenta a seguir:  

LABORATÓRIO DE INFORMAÇÃO E MULTIMÍDIA EM EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTES – LIMEFE 

Este laboratório tem como principal objetivo viabilizar atividades interdisciplinares 

entre as componentes curriculares do curso de Educação Física, além de favorecer também 

ações inter, trans e multidisciplinares com a Pós Graduação e as demais componentes 

curriculares dos vários cursos da UCB interessados no campo da comunicação e multimídia 

ligados aos esportes de forma geral e aos grandes eventos esportivos de forma particular. Pelas 

suas características não ocupa um espaço físico específico. 

Este laboratório é responsável ainda pelo Grupo de Estudos em Informação e Multimídia 

em Educação Física e Esportes - GEIMEFE (http://geimefe.wix.com/geimefe) o qual desenvolve, 

entre outras atividades, um portal multimídia do Grupo, utilizando ferramentas de acesso livre 

na Internet, com projetos trabalhados pelos estudantes integrantes da equipe, supervisionados 

por docentes do curso. Suas ações compreendem coberturas fotográficas experimentais com 

aparelhos móveis (Smartphones) dos eventos promovidos ou apoiados pela Coordenação e 

pelos professores do Curso de Educação Física. As ações desenvolvidas pelo GEIMEFE se dão no 

campo teórico e prático, onde aplicados conceitos estudados presencialmente e também em 

reuniões virtuais guiados por práticas ativas de aprendizagem com o uso de ferramentas e 

tecnologias de informação e comunicação – TICs. 

LABORATÓRIO DE AVALIAÇÃO FÍSICA E TREINAMENTO – LAFIT 
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O LAFIT compreende um conjunto de laboratórios todos voltados para ao estudo e a 

pesquisa no âmbito da avaliação física (antropométrica, fisiológica e bioquímica) e do 

treinamento esportivo (prescrição e controle da carga de treinamento). Tem como principal 

objetivo viabilizar ações pedagógicas relacionadas às componentes curriculares do curso que 

utilizam sua estrutura para aulas práticas e teóricas, é também um espaço privilegiado para a 

realização de pesquisas envolvendo estudantes da graduação e da pós graduação, além de 

professores do curso e convidados. O laboratório assessora também atividades de extensão, 

notadamente relacionadas à avalição física e ao treinamento esportivo de usuários das 

atividades de extensão promovidas pelo curso e por outras unidades da UCB. 

Criado nos moldes de uma "Core Facility" (instalações de espaços e equipamentos de 

uso compartilhado), os laboratórios que compõem a estrutura do LAFIT são: Laboratório de 

Estudos em Fisiologia do Exercício – LEFE; Laboratório de Estudos em Biometria e Composição 

Corporal – LEBIO e Laboratório de Biomecânica – LABIOMEC. Estes laboratórios buscam 

viabilizar num mesmo espaço atividades integradas e isoladas que possam viabilizar e facilitar 

ações de ensino, pesquisa e extensão para toda a comunidade acadêmica que necessite de sua 

infraestrutura e trabalhe com atividades comuns a seu rol de opções. O LAFIT presta serviços 

também à comunidade externa através da avaliação física de atletas vinculados aos vários clubes 

e modalidades esportivas do DF. 

Este laboratório está situado no Câmpus I da Universidade Católica de Brasília, bloco G, 

sala G-120 e conta com uma área de 204,46 m², neste espaço contamos com uma sala de aula 

para no máximo 40 estudantes.  

LABORATÓRIO DE ESTUDOS DA FORÇA – LABEF 

O Laboratório desenvolve trabalhos voltados para o estudo, a pesquisa e a extensão 

pautados pelas ações de treinamento da força e das demais valências física ligadas ao 

treinamento com pesos (musculação). Tem em seu espaço completa infraestrutura para o 

desenvolvimento de atividades práticas e teóricas ligadas as várias componentes da matriz 

curricular, configurando-se em uma unidade de ensino, pesquisa e extensão do Curso de 

Graduação em Educação Física.  

O LABEF está localizado no anexo do Bloco G (Câmpus I Taguatinga) e ocupa uma área 

de 400m2. Trabalhando isoladamente ou em conjunto com outros laboratórios da Universidade 

Católica de Brasília, o LABEF oferece também possibilidades de realização em pesquisas nas 

áreas de Biomecânica, e Fisiologia do Exercício, Treinamento Desportivo, Gerontologia e 

Nutrição, sempre que relacionadas ao Treinamento da Força (Treinamento com pesos). 
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INSTALAÇÕES ESPORTIVAS 

 A UCB possui boas, amplas e modernas instalações para as práticas da Educação Física 

e dos desportos, construídas para atender, prioritariamente, às necessidades do Curso de 

Educação Física, e que são compartilhadas com vários projetos da área que por sua vez são 

utilizados para realização das aplicações práticas do próprio curso como estágios e práticas 

como componentes curriculares - PCCs.  

Dentre as referidas instalações, destacam-se:  

Ginásio I – É um espaço coberto, como iluminação própria, que possui uma quadra 

poliesportiva com piso de madeira e arquibancadas para aproximadamente 300 espectadores. 

Atende aos componentes curriculares teórico-práticos do Curso de Educação Física, o Programa 

de Pós-graduação em Educação Física (PPGEF), os projetos institucionais e aos demais cursos da 

UCB.  

Ginásio II – É um espaço coberto, possui quatro quadras poliesportivas, uma pequena 

arquibancada e serve prioritariamente aos componentes curriculares teórico-práticos do Curso 

de Educação Física, o Programa de Pós-graduação em Educação Física (PPGEF), os projetos 

institucionais e aos demais cursos da UCB. 

Piscina semiolímpica (25X12m) coberta e aquecida, que atende aos componentes 

curriculares teórico-práticos do Curso de Educação Física, do Programa de Pós-graduação em 

Educação Física (PPGEF), e aos projetos institucionais da UCB. 

Pista de atletismo oficial (400m) - para atender aos componentes curriculares teórico-

práticos do Curso de Educação Física, do Programa de Pós-graduação em Educação Física 

(PPGEF), e aos projetos institucionais da UCB. 

Campo de futebol (oficial) - que atende aos componentes curriculares teórico-práticos 

do Curso de Educação Física, do Programa de Pós-graduação em Educação Física (PPGEF), e aos 

projetos institucionais da UCB. 

Quatro quadras externas poliesportivas, que atendem aos componentes curriculares 

teórico-práticos do Curso de Educação Física e os projetos institucionais. 

Centro Integrado de Atividades Multidisciplinares – (CIAM). Possui três salas específicas 

para a prática de Ginásticas Rítmica e Artística; Modalidades de Ginástica de Academia: Ciclismo 

Indoor, Ginástica Localizada, Step, Jump, Aulas de alongamento; Danças e Lutas. Estas salas são 

equipadas com aparelhos e acessórios específicos de cada modalidade, além de aparelhos de 

som e pisos apropriados para a prática das atividades.   
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