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Nome do Curso: TECNOLOGIA EM REDES DE COMPUTADORES 

TÍTULO 

PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO -  

TIPO DE CURSO 

GRADUAÇÃO 

MODALIDADE 

PRESENCIAL 

INTEGRALIZAÇÃO 

 

REQUISITOS DE ACESSO 

O Centro Universitário Estácio de Brasilia tem como Requisitos de Acesso: 

 

Vestibular tradicional - Inclui questões elaboradas com base nos conteúdos do Ensino Médio e 

uma Redação. São reprovados os candidatos que não obtiverem pelo menos três pontos na redação. 

 

Processo Seletivo-Convênios - Inclui a realização de uma redação, cujo tema deve ser 

escolhido ente duas opções. A nota mínima para aprovação é de 3 pontos. 

 

- Por MSV - Os portadores de diploma de nível superior podem requerer a matrícula nos cursos de 

graduação da Estácio, mediante a apresentação de documentação (diploma, histórico escolar completo, 

descrição do regime de aprovação da instituição de origem e programa das disciplinas cursadas com 

aprovação). As solicitações serão analisadas e o requerente que tiver a solicitação de matrícula deferida 

terá aproveitadas apenas as disciplinas cujo conteúdo programático e carga horária, na instituição de 

origem, correspondam a 75% (setenta e cinco por cento) do conteúdo programático e da carga horária das 

disciplinas ministradas no Centro Universitário Estácio de Brasilia. 

 

- Por TE - Transferência Externa. Para entrar com requerimento de transferência externa, os candidatos 

apresentam documentação fornecida pela instituição de ensino superior da qual pretendem transferir-se. 
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Somente são aceitas solicitações de transferência para o mesmo curso ou para curso de área afim ao de 

origem e de mesmo nível. Não são aceitas solicitações de transferência de alunos em situação de abandono 

na instituição de origem ou de alunos desligados da instituição de origem.  

 

- Por TI - Para entrar com requerimento de transferência interna, os alunos candidatos apresentam 

solicitação para migrarem de curso. Somente são aceitas solicitações de transferência para os cursos que 

compõem a grande área do conhecimento do curso inicial ou para curso de área afim ao de origem e de 

mesmo nível. As transferências para os cursos que compõem outras áreas de conhecimento, o aluno deve 

solicitar a transferência via secretaria e após análise da coordenação do curso desejado, com isso o aluno 

poderá ter sua solicitação deferida. 

 

- Por Enem - Processo Seletivo ENEM. A inscrição do candidato é realizada mediante a 

apresentação dos resultados obtidos no Exame Nacional do Ensino Médio (Prova Objetiva e Redação). Os 

candidatos são classificados de acordo com as vagas disponíveis, que, para esta modalidade, representam 

20% do total das vagas oferecidas pela instituição. 

 

Seleção de candidatos do PROUNI. O candidato que fez o ENEM poderá se inscrever no site do 

MEC, escolhendo a instituição e o curso, e concorrer a uma vaga em instituições de ensino superior. O 

candidato encaminhado pelo governo apresenta a documentação na Estácio. Depois da análise da 

documentação, se o candidato for aprovado, ele deverá ser inscrito no PROCESSO DE AVALIAÇÃO - 

REDAÇÃO. 

 

 

HISTÓRICO E MISSÃO DA IES 

          As ações do Centro Universitário Estácio de Brasília são pensadas como respostas às 

demandas das comunidades do seu entorno. Nas propostas e ações de interação, o Centro Universitário 

Estácio de Brasília, por um lado, faz intervir o conjunto de seu potencial humano (servidores, docentes, 

técnico-administrativos e estudantes) e, por outro, procura garantir essa resposta com agilidade e 

qualidade, com ideias e propostas inovadoras.  

          O presente documento tem por finalidade apresentar o Curso de Bacharelado em 

Tecnologia em Redes de Computadores do Centro Universitário Estácio de Brasilia. Neste inventário, serão 

tratados itens como história, características, concepção, perfil dos alunos, mercado de trabalho e outros 
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que possam ser significativos. 

          Para facilitar a compreensão dos fatos históricos e entendermos o atual momento do 

Centro Universitário Estácio de Brasília iremos contextualizar os fatos ocorridos em ordem cronológica. Em 

2.000 foi idealizado e criado o Instituto de Ensino Superior Social e Tecnológico – IESST, para ser o 

mantenedor da Faculdade de Ciências Sociais e Tecnológicas – FACITEC.  O IESST possuía sede no Distrito 

Federal, na cidade de Taguatinga, situado na QS 05, Rua 312, Lotes 08/12 - CEP: 72.130-050, fones (061) 

356-7072, 356-5043, 356-4982, 356-8250 e E-mail: facitec@facitec.br e site www.facitec.br. O presidente 

do IESST era o Administrador Hélio Felis Palazzo, idealizador do projeto FACITEC, empresário, radicado em 

Brasília a mais de 25 anos. Possui formação de nível superior, com bacharelado em Administração.   

        A Faculdade de Ciências Sociais e Tecnológicas - FACITEC é uma instituição de ensino 

superior, Credenciada pela Portaria MEC 292, de 15.02.2001 - DOU Nº 35-E, de 19.02.2001, Seção 1, página 

72. Mantida pelo Instituto de Ensino Superior Social e Tecnológico - IESST, com Estatuto Registrado sob nº 

PJ 1.370, do Livro ALE, em 23.11.2001, Microfilmado sob nº 381.744, do Cartório do Núcleo Bandeirante do 

1º Ofício de Notas, Registro Civil e Protestos, Títulos e documentos e Pessoas Jurídicas, Avenida Central, 

Área Especial 12, Bloco K, N. Bandeirante - DF, CNPJ nº 03.316.456/0, com sede na QS 05, Rua 312, Lotes 

08/12 - Taguatinga - DF 72.130-050 - DF (061) 356-7072/ 356-5043 / 356-4982 / 356-8150, Distrito Federal, 

tem como finalidade precípua disseminar por todos os meios e modalidades, o ensino, a pesquisa e a 

extensão.  

          O primeiro Diretor-Geral da Instituição foi o Professor Ms. Abdon Soares de Miranda 

Júnior, Bacharel em Agronomia pela Universidade Federal da Paraíba - UFPB, em 1977; Bacharel em Direito 

pelo Instituto Paraibano de Ensino Superior - IPÊ - PB, em 1988 e Magister Scientiae em Extensão Rural pela 

Universidade Federal de Viçosa - MG, em 1977 e foi designado pela Portaria Nº 002, de 02 de julho de 

2.001. O segundo diretor da instituição foi o Senhor Bráulio Pereira Lins, brasileiro, casado, graduado em 

Administração de empresas pela Universidade Paraíba de Educação, Licenciado em Controle de Qualidade 

e Organização de Norma pela Universidade Paraíba de Educação.  

        Desde o princípio a FACITEC oferece instalações modernas aos acadêmicos, como 

Biblioteca com acervo atualizado em todos os cursos; diversos laboratórios de uso específico dos cursos e 

laboratórios de Informática, todos conectados em redes. 

         A FACITEC atende os padrões exigíveis, tendo sido edificada em conformidade com as 

determinações do MEC, oferecendo conforto e comodidade aos nossos acadêmicos. Os investimentos são 

contínuos, visando atender à demanda crescente de acadêmicos. Os dirigentes da FACITEC vêm 

acompanhando mudanças e tendências que ocorrem nos mercados de trabalho dos egressos de seus 

cursos, procurando reformular os Currículos dos Cursos em funcionamento, respeitados as atuais Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional.  

        Já tendo consolidado vários cursos, define como meta fundamental, a transformação da 
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FACITEC para Centro Universitário. No ano de 2013, no mês de abril,  o Instituto de Ensino Superior Social e 

Tecnológico – IESST, mantenedor da Faculdade de Ciências Sociais e Tecnológicas – FACITEC em atenção a 

orientação do Conselho Superior e Administrativo, bem como em consonância ao clamor da comunidade 

acadêmica e dos atores técnico-administrativos, embasados pelos resultados apresentados pela auditoria 

da Empresa especializada em análise e viabilidade financeira de empresas – HOPER; decidem que o cenário 

socioeconômico do Brasil era propício para disponibilizar a IES para outra mantenedora. Assim, a FACITEC 

nesse ano foi adquirida pela Universidade Estácio de Sá – UNESA, que continua a investir na excelência 

acadêmica e no desenvolvimento da educação agregando valores à comunidade local e do entorno. 

Cumprindo com a sua missão de Educar para transformar.  

         O Centro Universitário Estácio de Brasília, está atualmente, localizado em uma região 

compreendida pelas seguintes cidades satélites: Taguatinga; Ceilândia; Samambaia; Recanto das Emas; 

Riacho Fundo I e II e Gama. Segundo dados da PDAD/2011 (Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios) da 

CODEPLAN (Coordenação de Desenvolvimento do Planalto) essa região possui uma população de: 992.839 

habitantes, que corresponde a cerca de 35% da população do Distrito Federal, que segundo o IBGE em 

2014 era de: 2,85 milhões de habitantes. Com relação aos rendimentos temos que: 75,5% da população da 

região abrangida pelo Centro Universitário Estácio Brasília, possui rendimentos que a classificam como 

classes A, B e C.   

        A renda domiciliar nessa larga região, de acordo com a PDAD/2015 variou entre R$ 

2.747,59 no Recanto das Emas a R$ 5.138,70 em Taguatinga; o perfil de renda dessa população garante 

significativo poder de consumo, que pode ser observado pelo acesso a determinados serviços domiciliares, 

como a internet Banda larga. Nessa região, tomando a cidade satélite com os mais altos rendimentos que é 

Taguatinga, 70,6% dos domicílios com rendimentos A e B, possuíam internet e 39,4% dos domicílios nas 

classes D e E, também possuíam, na cidade satélite com menor rendimento – Recanto das Emas – a 

internet banda larga estava presente em 58,5% dos domicílios das classes A e B e 14,9% nas classes D e E. 

Essa região tem um percentual elevado de moradores com nível superior completo, variando de: 18,24% 

em 2013, em Taguatinga a 5,52% no Recanto das Emas.  

       A região apresenta um elevado número de matrículas no ensino médio da rede pública de 

ensino, com 41.941 matrículas em 2013, em 40 escolas públicas, sendo 1 escola de formação profissional; 

esse número de escolas públicas representa 43,5% do total de escolas públicas do DF nessa modalidade de 

ensino, a cobertura de rede de ensino é tão ampla que o percentual de moradores alfabetizados é quase de 

100%, variando de 98,53% em Taguatinga a 96,42% em Ceilândia.  

        O Centro Universitário Estácio de Brasília, para atender às suas funções precípuas, busca 

implementar a formação de um sujeito competente, crítico, reflexivo, criativo e propositivo capaz de 

intervir na sociedade em prol da transformação da realidade. Nessa perspectiva, a política do Centro 

Universitário Estácio de Brasília para o ensino de Graduação está orientado para o enfrentamento de uma 
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realidade marcada pela globalização e pela exclusão social, buscando disponibilizar oportunidades 

educacionais a uma parcela expressiva da população, independentemente da origem econômica, racial e 

cultural, oferecendo uma formação ampla, voltada para a aplicação dos conhecimentos aprendidos na 

resolução de problemas do cotidiano. Busca-se ensinar criticamente os conhecimentos, os métodos e as 

técnicas da ciência, de modo a assegurar o domínio de um campo específico do saber científico e 

profissional, apreendido a partir de suas articulações com o contexto social. 

2. DADOS GERAIS DO CURSO 

         NESSA PERSPECTIVA, O CURSO SUPERIOR EM TECNOLOGIA EM REDES DE COMPUTADORES BUSCA FAVORECER A 

FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS COM UMA VISÃO AMPLA E CRÍTICA DA REALIDADE NACIONAL, LOCAL E REGIONAL. O CURRÍCULO 

FOI CONCEBIDO COMO UMA REALIDADE DINÂMICA, FLEXÍVEL, PROPICIANDO A INTEGRAÇÃO TEORIA E PRÁTICA, O DIÁLOGO 

ENTRE AS DIFERENTES CIÊNCIAS E SABERES, E AS ATIVIDADES FACILITADORAS DA CONSTRUÇÃO DE COMPETÊNCIAS. PROCURA, NO 

ÂMBITO DO ENSINO, IMPLEMENTAR UMA DINÂMICA CURRICULAR INTEGRADORA, CAPAZ DE ASSEGURAR UM PROCESSO DE 

FORMAÇÃO, ONDE AS DIFERENTES DISCIPLINAS ESTÃO INTEGRADAS.  

     De acordo com as políticas institucionais, o Curso Superior em Tecnologia em Redes de 

Computadores busca ainda acompanhar as transformações científicas, técnicas, sociais e culturais, o que se 

concretiza mediante a realização de constantes atualizações no currículo, viabilizando a renovação e 

adequação do Curso às demandas da moderna sociedade. O Curso Superior de Tecnologia em Redes de 

Computadores do Centro Universitário Estácio de Brasília é ofertado para atender às demandas do setor 

local bem como as das regiões circunvizinhas. 

Do projeto pedagógico do curso de Tecnologia em Redes de Computadores: 

         Ciente da sua importância para a sociedade local e imbuídos da responsabilidade de 

atender as demandas sociais da comunidade que anseia por profissionais da área de saúde que sejam 

competentes, hábeis  e reconhecidos no mundo do trabalho, capazes de transformar, positivamente, o 

meio em que vive, os atores do Centro Universitário Estácio de Brasilia decidem apresentar para a 

sociedade local o projeto pedagógico do Curso de Tecnologia em Redes de Computadores. Proposta esta 

que vem atender as necessidades da nossa sociedade local, porém, com vistas e um olhar nos problemas 

sociais nacionais. 

        O projeto pedagógico do Curso de Tecnologia em Redes de Computadores foi estruturado 

a partir de uma pesquisa da realidade e análise das condições do curso, sendo observada também a 

característica local às necessidades sociais da população que vive na circunvizinhança do Centro 

Universitário Estácio de Brasilia. Foi analisado numa perspectiva futura de sobrevida da população, os 

dados epidemiológicos e os estabelecimentos de saúde, outrossim, não nos faltou inspirações para analisar 

o mercado de trabalho local e nacional e a inserção do nosso aluno egresso ao mundo do trabalho.  

        Foram descritos e analisados, também, os aspectos institucionais referentes à qualificação 
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docente, quanto à titulação e à adequação à proposta do curso, infraestrutura para seu funcionamento, 

regime acadêmico, fluxo de ingresso no curso, possibilidade de convênios, projetos especiais e grupos de 

pesquisa. 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DA MANTENEDORA 

Nome: INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO – IESST 

CNPJ: 03.316.456/0001-53 

End.: CSG 09 LOTES 15/16 

Cidade: Taguatinga Sul UF: DF CEP: 72.035-509 

Fone: (61) 3038-9713 Fax: (61) 3038-9706 

E-mail: adriana.apio@estacio.br 

DIRIGENTE PRINCIPAL DA MANTENEDORA 

Nome: Pedro Thompson Landeira de Oliveira 

End.: CSG 09 LOTES 15/16 

Cidade: Taguatinga Sul UF: DF CEP: 72.023-500 

Fone: (61) 3038-9713 Fax: (61) 30389706 

E-mail: adriana.apio@estacio.br 

IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO MANTIDA 

Nome: FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E TECNOLÓGICAS – ESTÁCIO/FACITEC  

CNPJ: 03.316.456/0001-53 

End.: CSG 09 LOTES 15/16 

Cidade: Taguatinga Sul UF: DF CEP: 72.035-509 

Fone: (061) 3038-9713 Fax: (61) 3038-9706 

E-mail: adriana.apio@estacio.br 

 

CORPO DIRIGENTE DA INSTITUIÇÃO MANTIDA 

Cargo REITOR 

Nome: ADRIANO LUÍS FONSECA 

e-mail: adriano.fonseca@estacio.br 

Currículo 
Resumido 

PROF. EDUCAÇÃO FÍSICA – FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

DE SANTA FÉ DO SUL – GOIANIA – 2005. Especialização em Gestão de 
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Instituições de Ensino Superior – UNESA – Rio de Janeiro. Mestrado em 

Educação Física - UCB– 2010. Admitido na Estácio em 2006,Ocupou as 

seguintes funções na Estácio: Gerente Acadêmico na Faculdade Estácio de Sá 

de Goiania 2006 a 2011, Pro Reitor Acadêmico no Centro Universitário Estácio 

Radial – SP no período de 2011 a 2012, .Reitor no Centro Universitário Estácio 

Radial de São Paulo – SP no período de 2012 a 2014,  Transferido para o Centro 

Universitário Estácio de Brasilia em 2014 no exercio da função de Reitor. 

 

Cargo: Diretor Acadêmico 

Nome: ANDRE LUIZ MONSORES DE ASSUMPÇAO 

e-mail: andre.assumpcao@estacio.br 

Currículo 

Resumido 

Possui graduação em Matemática pela Universidade Federal Rural 

do Rio de Janeiro (1991) e mestrado em Educação Matemática pela 

Universidade Santa Úrsula (1995). Atualmente trabalha como Consultor 

Educacional e Pró-reitor de graduação do Centro Universitário Estácio de 

Brasília. Tendo experiência na área de Matemática e Pedagogia, tendo atuado 

principalmente nas seguintes áreas: cálculo, álgebra, estatística, geometria, 

educação matemática, gestão educacional e desenvolvimento de projetos 

educacionais. Na ESTÁCIO BRASÍLIA, também coordena o programa de 

nivelamento e formação complementar, que objetiva disponibilizar em 

ambiente virtual de aprendizagem - Plataforma Moodle, materiais didáticos 

para dar suporte aos alunos nas atividades de estudo e pesquisa desenvolvidas 

ao longo do curso de graduação. Além de ser autor de livros, também possuo 

grande experiência na área de gestão universitária. 

 

Cargo: Diretor Unidade - FACITEC 

Nome: ADRIANA LINHARES ÁPIO 

e-mail: adriana.apio@estacio.br 

Currículo 

Resumido 

Pedagoga, especialização em Psicopedagogia, Gestão de Pessoas e 

Gestão de Projetos. Trabalha na área de Educação Superior há mais de 20 

anos. 



 

8 
 

 

        

Cargo: Diretor Financeiro - FACITEC 

Nome: Murilo de Souza Pereira 

e-mail: Murilo.souza@estacio.br 

Currículo 

Resumido 

Economista – Universidade Federal de Viçosa – 2010. Mestrando 

em Economia – UCB. Admitido na Estácio em 2011, ocupou as seguintes 

funções: Trainee de Operações Financeiras 2011-2012, Gerente Adm/Fin 

Núcleo Barra da Tijuca 2013-2014, Gerente Adm/Fin Núcleo Manaus 2014-

2016 e Gerente Adm/Fin Núcleo Brasília 2016 até o momento. 

 

A tabela abaixo mostra a relação dos cursos de graduação em funcionamento no Centro 

Universitário Estácio de Brasilia, com suas respectivas vagas anuais, turnos e Portarias do MEC de 

autorização e reconhecimento. 

CURSOS AUTORIZAÇÃO  RECONHECIEMENT

O 

Nº VAGAS 

AUTORIZADAS 

T

TURNO 

INÍCIO 1ª 

TURMA 

ASG - MKT ADM-

1º/2007 not-

2º/2008 

mat/not 

Portaria nº 292 de 

15/02/2001 DOU 

nº 35E de 

19/02/2001 p. 72 

Portaria nº 4375 

de 29/12/2004 

DOU nº 252 de 

31/12/2004p. 35 

300 anuais - 

Retificação DOU 219 

de 14/11/2007 p. 

365 - 150 anuais 

Portaria nº 882 de 

17/10/2007 DOU nº 

201 de 18/10/2007 

p. 7 

Diurno e 

Noturno 

1

1º / 2001 

COS-JOR Portaria nº 2983 

de 18/12/2001 

DOU nº 242 de 

20/12/2001 p. 41 

Portaria nº 677 de 

27/09/2006 DOU 

nº 187 de 

28/09/2006 p. 

31/33 

160 anuais - 

Reconhecimento 

Diurno e 

Noturno 

1

1º / 2002 

COS-PUP Portaria nº 2983 

de 18/12/2001 

DOU nº 242 de 

20/12/2001 p. 41 

Portaria nº 759 de 

13/10/2006 DOU 

nº 198 de 

16/10/2006 p. 21 

160 anuais - 

Reconhecimento 

Diurno e 

Noturno 

1

1º / 2002 

BSI Portaria nº 1044 

de 09/04/2002 

DOU nº 69 de 

11/04/2002 p. 7 

Portaria nº 1134 

de 21/12/2006 

DOU nº 156 de 

26/12/2009 p. 

156/157 

150 anuais - 

Aumento - Portaria 

nº 882 de 

17/10/2007 DOU nº 

201 de 18/10/2007 - 

100 - 

Noturno 2

2º / 2002 
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Reconhecimento 

DIR-1º/2004-mat 

-DOU nº 76 de 

22/04/2005 

Remanejameto-

Mat 

Portaria nº 129 de 

12/01/2004 DOU 

nº 09 de 

14/01/2004 p.1 

Portaria nº 653 de 

07/05/2009 DOU 

nº 86 de 

08/05/2009 p. 49 

160 anuais - 

Reconhecimento 

Diurno e 

Noturno 

1

1º / 2004 

NOS PED - 

2º/2006 

Portaria nº 2720 

de 03/09/2004 

DOU nº 172 de 

06/09/2004 p. 12 

Portaria nº 1.168 

de 04/08/2009 

DOU nº 148 de 

05/08/2009 p 16 

200 anuais Portaria 

nº 506 de 

17/08/2006 DOU nº 

159 de 18/08/2006 

p. 10 - 

transformação de 

NOS p/ PED  

Diurno e 

Noturno 

2

2º / 2004 

TUR Portaria nº 2719 

de 03/09/2004 

DOU nº 172 de 

06/09/2004 p. 12 

Portaria n° 1.138, 

de  

25/08/2010 – DOU 

nº 164 de 

26/08/2010. 

100 anuais - 

Autorização 

Noturno 1

1º / 2005 

TRED Portaria nº 283 de 

12/04/2007. -DOU 

nº 71 de 

13/04/2007 p. 17 

  200 anuais - 

Autorização 

Diurno e 

Noturno 

2

2º/2007-

not 

TSIN Portaria nº 283 de 

12/04/2007 - DOU 

nº 71 de 

13/04/2007 - p. 

17 

  200 anuais - 

Autorização 

Diurno e 

Noturno 

1

1º/2008-

not 

MAT Portaria nº 888 de 

18/10/2007 DOU 

nº 202 de 

19/10/2007 p.9 

  200 anuais - 

Autorização - 

Retificação DOU nº 

204 de 23/10/2007 

p. 14 

Diurno e 

Noturno 

1

1º/2008 

ENG Portaria nº 1107 

de 19/12/2008 

DOU nº 248 de 

22/12/2008 p.120 

  120 anuais - 

Autorização 

Diurno e 

Noturno 

1

1º/2009-

NOT 

TGT Portaria nº 556 de 

13/11/2007 DOU 

nº 219 de 

14/11/2007 p. 

365 

  200 anuais - 

Autorização 

Diurno e 

Noturno 

2

2º/2008-

not 

CIC  Portaria nº 337 de 

23/04/2007 DOU 

  200 anuais - 

Autorização 

Diurno e 

Noturno 

1

1º/2008-
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nº 78 de 

24/04/2007 p. 32 

not 

2º/2008 

mat-not 

ENF Resolução 

CONSUNI 49/2014 

de 08/09/2014 

 200 anuais - 

Autorização 

Diurno e 

Noturno 

2

2015.1 

FISIO Resolução 

CONSUNI 48/2014 

de 08/09/2014 

 200 anuais - 

Autorização 

Diurno e 

Noturno 

2

2015.1 

ED.FÍSICA (B) Resolução 

CONSUNI 47/2014 

de 08/09/2014 

 200 anuais - 

Autorização 

Diurno e 

Noturno 

2

2015.1 

ED. FÍSICA (L) Resolução 

CONSUNI 46/2014 

de 08/09/2014 

 200 anuais - 

Autorização 

Diurno e 

Noturno 

2

2015.1 

ENG CIVIL Resolução 

CONSUNI 16/2014 

de 09/07/2014 

 200 anuais - 

Autorização 

Diurno e 

Noturno 

2

2015.1 

ENG. ELETRICA Resolução 

CONSUNI 12/2016 

de 13/09/2016 

 200 anuais - 

Autorização 

Diurno e 

Noturno 

2

2017.1 

GRH Portaria 174 de 

17/04/2013 DOU 

Nº 75 de 

19/04/2013 

 160 anuais - 

Autorização 

Diurno e 

Noturno 

2

2014.2 

 

 

 

FACITEC 

CREDENCIAMENT

O Portaria nº 292 

de 15/02/2001 
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A FACITEC, a partir dos estudos feitos quanto à demanda e a sua inserção social na sua região 

de abrangência, prevê a expansão de novos cursos até 2015, conforme Plano de Metas Institucional. A 

escolha destes cursos, no período do PDI (2.011 a 2.015), visa a consolidar a área tecnológica, definida na 

missão da FACITEC e do futuro Centro Universitário.  Em 2.006 a FACITEC, já estruturada envia ao MEC a 

solicitação de Credenciamento do Centro Universitário para IES previamente credenciada. 
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3.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO CURSO 

Alinhando-se com os objetivos da Estácio Brasília, observando seu planejamento estratégico e 

projeto pedagógico, podemos situar os cursos da área tecnologia na busca de dois desafios: na busca da 

excelência, visando consolidar a instituição, sempre ofertando cursos de qualidade; no seu cientificismo, 

focando práticas de aprofundamento no conhecimento em questão, desenvolvendo competências frente 

aos constantes surgimentos de novas tecnologias. 

Assim, o que vimos propor é um Curso Superior de Tecnologia em Redes de Computadores, 

para a formação de profissionais capacitados a realizar o desenvolvimento, a implantação e a 

administração de Redes de Computadores, bem como a administração de serviços e de sistemas 

operacionais de redes. De modo geral, o curso espera ter como público os egressos do ensino médio e 

pessoas que já atuam na área, mas que possuem um curso médio, pois não tiveram a oportunidade de 

ingressar ou concluir um curso superior, e vêem a necessidade de atualização para obter um ganho 

profissional. Além da especialização na área, a possibilidade de formação visando a capacitação para 

certificações reconhecidas pelo mercado, profissionais que já possuem formação em cursos superiores 

também são esperados neste curso. 

Não obstante a formação do egresso como profissional da área, a Estácio Brasília conta no seu 

quadro professores titulados, os quais têm atuação nas áreas de Redes de Computadores e de sistemas 

operacionais, fato este que garante a base científica necessária à formação do egresso, esperando-se que o 

Curso Superior de Tecnologia em Redes de Computadores prepare o egresso para que, ao final do curso, 

esteja apto a realizar as principais atividades vinculadas a esta área. 

Neste contexto, além do egresso obter um diploma de curso de Tecnologia em uma área com 

forte demanda por profissionais especializados, estará certificando os egressos em três áreas de trabalho 

no mercado; operação de Redes de Computadores, projetos de Redes de Computadores e gestão de Redes 

de Computadores. 
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Uma oferta deste tipo de curso caracterizado pela instituição, pela infra-estrutura, pela 

coerência do projeto pedagógico e pelos docentes envolvidos, permitirá que nossa região tenha uma 

excelente alternativa para a formação de profissionais especializados na área em questão, em um mercado 

que vivencia uma constante evolução tecnológica e requer continuamente a atualização profissional, 

possibilitando um comportamento salutar de busca pelo saber e pela educação continuada. Assim, o Curso 

de Tecnologia em Redes de Computadores da Estácio Brasília está consciente da necessidade de constante 

atualização na prática de seus docentes.  

 

3.2 CONCEPÇÃO DO CURSO 

As primeiras redes de dados eram limitadas na troca de informações baseadas em caracteres 

entre sistemas de computadores conectados. Com o contínuo avanço tecnológico, novos produtos e 

serviços integrados como redes móveis de alta velocidade, TV digital e computação em nuvens dependem 

da internet e dos recursos de comunicação e compartilhamento para seu funcionamento. Tipos de 

comunicação, antes separadas e distintas, convergem para uma plataforma comum.  

Com o avanço tecnológico e a popularização das redes, principalmente a Internet, as 

interações sociais, comerciais, políticas e pessoais estão em constante transformação. A Internet é utilizada 

como ponto de partida para novos produtos e serviços criados  e projetados para aproveitar as vantagens 

da capacidade da rede.  À medida que desenvolvedores aumentam o limite do que é possível, as 

capacidades das redes que formam a Internet desempenharão um papel cada vez maior no sucesso desses 

novos projetos.  

Segundo a pesquisa "TIC Empresas" coordenada pelo Comitê Gestor de Internet no Brasil, 94% 

das empresas brasileiras utilizam computadores. O indicador mostra que a adoção dessa tecnologia está 

diretamente ligada ao porte da companhia, chegando a 100% nas que possuem 50 funcionários ou mais. A 

pesquisa revela ainda que o acesso remoto à rede da empresa também cresceu e já é realidade em 21%  

das organizações. O uso de redes locais com fio cresceu 6 % nos últimos três anos e está presente em 83% 

das empresas. Entretanto, a adoção das redes sem fio aumentou 7% em 2008, atingindo 35% desse público, 

o que sugere um processo de substituição das tecnologias (CGI,2010). 

Com a modernização tecnológica e com o surgimento destes novos serviços e produtos, fica 

clara a necessidade de profissionais qualificados para a atuação neste segmento. Demandas de mercado 

para implantação, administração e manutenção das tecnologias de redes locais e de longa distância serão 

uma constante na nova sociedade do conhecimento. 

O curso Tecnológico de Redes de Computadores foi concebido pelo Núcleo Docente 

Estruturante do curso e está  alinhado com estas novas demandas tecnológicas das organizações e do 

mercado de trabalho. Possui uma matriz curricular moderna que aborda o conteúdo técnico relacionado à  
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infraestrutura, comunicação de dados, roteamento, comutação e as novidades de administração e 

segurança em Redes de Computadores. 

A expansão da internet e a crescente digitalização dos negócios geraram em nosso planeta 

crescimento significativo no número de servidores, necessidade de mais recursos de memória, vídeo e 

processador causando aumento substancial no consumo médio de energia elétrica e grande produção de 

CO2.   

Um dos principais motores da inovação no mundo da tecnologia da informação atualmente é a 

revolução verde (TI Verde ou Computação Verde).  E a questão não se encerra apenas nos custos com 

armazenamento, processamento e geração de CO2.  "Precisamos aprender a usar melhor os 

computadores", diz Nicholas Carr (CARR, 2004).  O autor afirma que a tendência de acessarmos cada vez 

mais programas e serviços pela web pode vir a dispensar a necessidade de uma máquina potente em cada 

mesa. Os computadores ligados à rede poderiam ser mais simples e todo o trabalho de computação 

aconteceria remotamente, em data centers de grandes empresas mundiais.  

Até o ponto em que estes modelos propostos atualmente, denominados de cloud computing 

ou "computação nas nuvens", consolidam organizações, o consumo tem o potencial de ser notadamente 

reduzido, conforme os data centers em escala na Internet, nos quais serviços são hospedados e podem 

fazer uso eficiente de recursos compartilhados (servidores, armazenamento, mecanismos de resfriamento 

e assim por diante). 

Todas essas constatações nos levam a perceber que não se trata apenas de tornar os 

computadores mais eficientes, a TI necessita ser mais eficiente e os profissionais que a desenvolvem e que 

nela atuam necessitam desenvolver a consciência da sustentabilidade e promovê-la diariamente em sua 

atuação.  

Empresas relevantes no cenário mundial vêm desenvolvendo ações voltadas para a TI Verde, 

com estudos sobre impactos na redução do consumo de energia, da produção de CO2 e de emissões 

tóxicas, com utilização de fontes de energia mais eficientes. 

Apesar desse movimento das empresas em nível mundial, a formação dos profissionais de TI 

no Brasil ainda não considera com a importância necessária, essas questões de grande relevância para o 

desenvolvimento de um ecossistema de TI sustentável e que contribua para a sustentabilidade de nosso 

planeta. 

Com foco na formação de um profissional ético, consciente dos impactos de sua atuação e 

comprometido com o bem estar social, o currículo do Curso de Redes de Computadores prevê a 

abordagem da TI Verde de forma transversal, contribuindo para o desenvolvimento da visão de 

sustentabilidade no perfil do egresso. O objetivo principal dessa abordagem é, inicialmente, sensibilizar os 

estudantes para os impactos do ecossistema de TI em nosso ambiente e, posteriormente, aprofundar o 
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debate sobre as questões que envolvem sua ação profissional crítica na redução desses impactos e na 

geração de soluções para diferentes ambientes de TI, de forma que possam ter uma constante atuação 

com foco na sustentabilidade regional e global. 

Por entender que uma única disciplina não pode abarcar essa formação, a abordagem 

transversal da TI Verde no curso será realizada através de textos e temas discutidos em várias disciplinas, 

dependendo do seu escopo; atividades estruturadas; atividades complementares, entre outras. 

Desta forma, além da preocupação com a formação técnico-científica, em sua concepção, o 

curso de Redes de Computadores também objetiva desenvolver em seus egressos o respeito aos princípios 

éticos e legais da área de computação, ao meio ambiente e às condições de trabalho dos usuários de 

informática; bem como a consciência de seu papel social, como agente de acesso, disseminação e inovação 

do conhecimento na área. 

Este curso atende às novas exigências de formação dos estudantes e de acesso à informação 

qualitativa, resultantes das novas estruturas de trabalho em um entorno em constante movimento. Além 

disso, agrega um novo cenário de ensino e aprendizagem no qual se encontra inovação das práticas 

pedagógicas, redesenho da proposta metodológica e mudança no papel docente, visto que todos, 

professores e alunos, ensinam e aprendem em uma construção coletiva. 

Assim, o projeto pedagógico foi discutido e concebido e é constantemente atualizado pelo 

colegiado e NDE do curso, de maneira a contemplar as principais mudanças tecnológicas necessárias à 

formação adequada deste profissional. 

 

3.3 OBJETIVO GERAL 

O Curso Superior de Tecnologia em Redes de Computadores  tem como objetivo formar 

profissionais para exercer atividades técnicas nas organizações  atuando na conectividade e no 

compartilhamento de recursos e informações, em condições de aplicar seus conhecimentos de forma 

inovadora e sustentável. 

 

3.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

São objetivos específicos do CST em Rede de Computadores formar profissionais para: 

• desenvolver, administrar e implantar projetos lógicos e físicos de redes corporativas de 

computadores locais e de longa distância;  
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• apoiar, supervisionar, auditar, prospectar ou coordenar a utilização de infra-estrutura de 

tecnologia da informação no ambiente organizacional; 

• trabalhar de forma crítico-reflexiva, criativas, ética e sustentável com sólidos 

conhecimentos, capazes de agir conscientemente e intervir positivamente nas empresas e na sociedade. 

 

3.5 PERFIL DO EGRESSO 

O egresso do curso de Tecnologia em Redes de Computadores é o profissional que elabora, 

implanta, gerencia e mantém projetos lógicos e físicos de redes de computadores locais e de longa 

distância. Conectividade entre sistemas heterogêneos, diagnóstico e solução de problemas relacionados à 

comunicação de dados, segurança de redes, avaliação de desempenho, configuração de serviços de rede e 

de sistema de comunicação de dados são áreas de atuação desse profissional.  

Este profissional vai se valer de conceitos, técnicas e teorias, para elaborar e administrar uma 

rede nas organizações, além de ter consciência de sua função na sociedade e os valores éticos a serem 

respeitados. Para tanto, deve ter espírito empreendedor e inovador que permita conceber, criar e 

concretizar projetos de redes. 

Em decorrência da formação multidisciplinar e das habilidades desenvolvidas, o egresso do 

curso estará apto a propor soluções e utilizará as novas tecnologias de redes existentes, visando maior 

qualidade, segurança e produtividade. As competências e habilidades do profissional a ser formado no 

Curso Superior de Tecnologia em Redes de Computadores são: 

• Acompanhar novas tecnologias;  

• Promover a capacidade de continuar aprendendo e de acompanhar as mudanças nas 

condições de trabalho, bem como prosseguir os estudos em cursos de pós-graduação;  

• Capacidade de compreensão, interpretação, argumentação;  

• Habilidade para analisar e elaborar soluções técnicas para problemas relacionados a 

comunicação de dados nos diversos meios de transmissão;  

• Elaboração, implantação, gerenciamento  e manutenção de projetos lógicos e físicos de 

redes de computadores locais e de longa distância;  

• Instalar e configurar equipamentos de conectividade, sistemas operacionais de rede e 

aplicativos;  

• Planejamento e desenvolvimento de projetos de conectividade entre sistemas 

heterogêneos;  
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• Diagnóstico e solução de problemas relacionados à comunicação de dados, segurança de 

redes, avaliação de desempenho, configuração de serviços de rede e de sistema de comunicação de dados;  

• Gerenciar os recursos da rede, garantindo o seu funcionamento, controlando o acesso dos 

usuários e otimizando seus recursos;  

• Garantir a integridade dos dados da rede, propondo políticas de segurança;  

• Projetar, implementar e configurar soluções de segurança em redes;  

• Propor e implementar atualizações tecnológicas dos computadores e equipamentos de 

conectividade e de versões de sistemas operacionais de rede e aplicativos;  

• Desenvolver soluções de estruturas física e lógica para Intranets e redes conectadas à 

Internet. 

 

3.6 METODOLOGIA 

Todas as disciplinas de Redes de Computadores possuem instrumentos didáticos - pedagógicos 

apropriados e adequados que podem ser aplicados na atividade docente. Tais instrumentos receberam, por 

meio de atos regulatórios, o nome de Plano de Ensino(PE) e Plano de Aula(PA). Estes nomes fazem parte do 

cotidiano acadêmico do docente e do discente. Para o professor, estes planos serão o guia das suas 

atividades acadêmicas ao longo curso. Para o aluno, os planos de ensino darão a visão de conjunto o 

aprendizado do período letivo e os planos de aula especificarão o passo a passo da construção do 

conhecimento. O aluno saberá exatamente o que será aprendido em cada aula do semestre letivo. Isso 

poderá contribuir para uma melhora significativa no interesse do aluno pelas aulas, pois com antecedência 

saberá o que será ministrado na aula e como este conhecimento irá contribuir para a sua formação 

profissional. 

Os planos de aula foram construídos integrando várias metodologias de aprendizagem e de 

desenvolvimento intelectual do aluno, priorizando o e enfatizando o trabalho com o raciocínio lógico e 

analítico do aluno, com a sua capacidade de expressão escrita e oral, com a sua autonomia cognitiva, etc.  

Eis alguns exemplos: aulas expositivas, com uso de recursos audiovisuais (vídeos, datashow); 

seminários e palestras, com convidados especiais, atuantes no mercado; aulas práticas em laboratórios em 

disciplinas técnicas; trabalhos em grupos, visando desenvolver a habilidade de trabalho em equipe; 

trabalhos individuais para permitir uma investigação detalhada sobre um tema específico, através de 

pesquisa bibliográfica e/ou aplicada; participação em projetos acadêmicos de aplicabilidade real, com vistas 

à sua preparação para o mercado. 



 

17 
 

No primeiro Plano de Aula de cada disciplina o aluno também terá a oportunidade de entender 

a contextualização desta na sua formação profissional, ou seja, compreenderá como a disciplina está 

articulada com a formação profissional e quanto. Ainda nesse PA, o aluno lerá a apresentação da disciplina 

e como os conceitos da mesma estão articulados. Neste último aspecto, o recurso de Mapas Conceituais foi 

empregado explanando para o aluno como se dará essa articulação de forma visual. 

Outro aspecto positivo dos planos de aula é a sensação de progresso que o aluno terá à 

medida que o semestre avança, pois terá a compreensão do conceito aprendido e porque está sendo 

estudado naquele momento da matriz curricular. Isso também aumenta a compreensão do aluno sobre sua 

formação e sua responsabilidade com o conjunto de práticas extraclasse que apoiam a sedimentação do 

aprendizado. 

Por último, os planos de aula darão a visão integrada dos conteúdos no semestre letivo. O 

aluno terá condições de compreender como as disciplinas se articulam umas com as outras, ao longo do 

período, para que a mobilização e o desenvolvimento das competências e habilidades ocorram. 

A compreensão da proposta de aprendizado leva o aluno a uma visão mais ampliada das 

oportunidades quanto à empregabilidade que ele pode se candidatar. Assim, o discente endente a 

importância de estudar o conteúdo de cada disciplina e de que forma este irá desenvolver competências 

que potencializarão as suas chances quanto à inserção na área de TI ou quanto a um reposicionamento no 

mercado de trabalho. 

O conhecimento prévio do que será trabalhado em sala de aula e como será trabalhado, ou 

seja, o conhecimento da metodologia de ensino-aprendizagem resultando em aulas interativas, criativas, 

inovadoras motivarão o discente a participar das aulas. Enfim, são as propostas inovadoras de 

aprendizagem que nortearão todas as disciplinas que compõem a matriz curricular do Curso Superior de 

Tecnologia em Redes de Computadores. 

Atividades Estruturadas 

Atividades Estruturadas, embasadas no Art. 2º, item II da Resolução CNE/CES nº 3, de 2 de 

julho de 2007, implicam a construção de conhecimento, com autonomia, a partir do trabalho discente. A 

concepção destas atividades deve privilegiar a articulação entre a teoria e a prática, a reflexão crítica e o 

processo de autoaprendizagem. Para atender a este propósito, o ensino deve ser centrado na 

aprendizagem, tendo o professor como mediador entre o conhecimento acumulado e os interesses e 

necessidades do aluno.  

As Atividades Estruturadas atendem também ao paradigma da complexidade (MORIN, 2001), 

propondo um ensino fundamentado em múltiplas visões que proporcionem aos alunos aprendizagens que 

desenvolvam a visão crítica, criativa e transformadora. Nesse contexto, de acordo com Behrens (2006), 

situa-se a problematização que possibilita uma visão pluralista, tendo como ponto de partida o 
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questionamento que vincula articulações diferenciadas, com a finalidade de produzir conhecimento. Os 

alunos podem simultaneamente realizar a apropriação de conceitos, quando os examinam 

minuciosamente; articular essas aquisições à medida que as relacionam ao problema a ser resolvido e 

mobilizar essas aquisições na prática (ROEGIERS; DE KETELE, 2004). 

O que se pretende estimular nos alunos não é a memorização de informações e, sim, a 

investigação e compreensão dos problemas, a construção de seu próprio conhecimento por meio da 

participação ativa neste processo (DAVINI, 1999). 

Se a proposição de memorizar e repetir precisa ser ultrapassada, como proceder para 

contemplar uma prática pedagógica que acolha os pressupostos da abordagem crítica? [...] Não se trata de 

negar a pertinência das técnicas de ensino tradicionais, mas de retomá-las com um posicionamento crítico 

e reflexivo que enriqueça a produção do conhecimento em um novo paradigma. (BEHRENS, 2006) 

Isto não quer dizer também que os conhecimentos em si sejam negligenciados. Pelo contrário, 

além de ser imprescindível, a atividade assimiladora do sujeito que aprende se aplica sempre a um objetivo 

ou assunto que requer ser assimilado. 

Com as atividades estruturadas pretende-se preparar o aluno como sujeito ativo, reflexivo, 

criativo, inovador, empreendedor, que tenha autonomia nos estudos. O fundamental é criar condições para 

que o aluno possa construir ativamente o seu próprio conhecimento. Dessa forma, a aprendizagem se dará 

como resultado do aprendizado ativo, com base na própria prática do sujeito e nas sucessivas mudanças 

provocadas pela informação gradativamente assimilada. Assim, poderão ser indicados como objetivos 

específicos de aprendizagem, que o aluno: compare, diferencie, classifique, busque causas e 

consequências, identifique princípios ou regularidades, priorize objetivos de ação, selecione métodos e 

técnicas adequadas, execute, analise, avalie etc. 

Desse modo, a metodologia de ação das atividades estruturadas visa trazer uma mudança no 

processo de aprendizagem, integrando sociedade, educação e trabalho, com o planejamento de atividades 

que surgem das situações do próprio cotidiano social do aluno e do trabalho profissional, envolvendo 

participação individual e em grupo, convivência com a diversidade de opiniões, oportunidade de autonomia 

de estudos e o acesso a diferentes modos de aprender, especialmente, de aprender a aprender.  

Na concepção/elaboração de um currículo integrado que contemple atividades estruturadas, 

alguns passos devem ser trilhados: 

• Definir conteúdos e competências e organizá-los por categorias;  

• Em cada categoria definir conceitos, processos, princípios e técnicas para o desenvolvimento 

de tais conjuntos de conteúdos/competências;  

• Elaborar um mapa conceitual/estrutura de conteúdos, a partir da organização anterior;  
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• Destacar, no mapa conceitual, as unidades de aprendizagem, que se definem como 

estruturas pedagógicas dinâmicas orientadas por determinados objetivos comuns de aprendizado;  

• Definir o conjunto de disciplinas mais apropriadas para incorporarem as atividades 

estruturadas supervisionadas. As atividades poderão ainda ser interdisciplinares, ou seja, uma mesma 

atividade poderá atender várias disciplinas;  

• Planejar atividades de aprendizagem originadas das situações do próprio cotidiano social do 

aluno e do trabalho profissional, que incentivem a reflexão, a busca de conhecimentos desenvolvidos nas 

disciplinas curriculares que contemplem atividades estruturadas, e que reverterão em ação. 

São exemplos de atividades que não podem ser consideradas atividades estruturadas aquelas 

em que o professor é o principal ator, quando faz demonstrações, resumos e sínteses; as que estão 

descontextualizadas dos conteúdos das disciplinas a que se referem; as que não têm caráter significativo.  

As atividades estruturadas estão relacionadas e contextualizadas no âmbito da disciplina, 

enquanto as atividades complementares referem-se ao curso como um todo e à formação geral do aluno. 

Aprendizagem na Modalidade à Distância 

A concepção de Educação a Distância incorpora o rompimento dos paradigmas de tempo e 

espaço, as novas tecnologias de informação e comunicação em uma proposta pedagógica (Vygotsky,1984), 

que considera a aprendizagem como fruto da interação entre indivíduos em contextos sócio-técnicos 

específicos (Lévy,1993) e objetiva um processo de aprendizagem no qual o aprendiz seja capaz de construir 

conhecimentos. 

A Educação a Distância, integrada ao cotidiano do ensino presencial, atende às novas 

exigências de formação dos estudantes e de acesso à informação qualitativa, resultantes das novas 

estruturas de trabalho em um entorno em constante movimento. Além disso, agrega, no cenário de ensino 

e aprendizagem, a inovação das práticas pedagógicas, o redesenho da proposta metodológica e a mudança 

no papel docente, visto que todos - professores e alunos - ensinam e aprendem em uma construção 

coletiva. 

Os pressupostos metodológicos que fundamentam as etapas para o design didático-

instrucional estão relacionados com os conceitos de interação social e de zona de desenvolvimento 

proximal, abordados por Vygotsky (1984), e com o conceito de mediação digital de Lévy (1993). 

Vygotsky (1984) enfatiza a dialética entre o indivíduo e a sociedade e o efeito da interação 

social, da linguagem e da cultura sobre o processo de aprendizagem. Dessa forma, há interiorização do 

conhecimento ou a transformação dos conceitos espontâneos em científicos. Isso acontece na zona de 

desenvolvimento proximal, o que Vygotsky definiu como o espaço onde atua o processo de aprendizagem 

por meio de atividades realizadas com a ajuda do "outro significativo", mais capaz naquele aspecto. 
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O processo de aprender em rede inclui a contribuição ativa do aluno e ocorre no âmbito de 

uma situação interativa, na qual o Professor On-line atua como guia e facilitador, provocando e 

estimulando novos descobrimentos, propondo estratégias, em uma prática pedagógica que deve levar o 

aluno a produzir e refletir, com autonomia, experimentando e registrando o resultado de suas observações. 

O papel reservado ao Professor On-line é, sobretudo, o de orientar, e não mais o de ser o único detentor do 

conhecimento. Não lhe cabe somente saber as respostas para as perguntas dos alunos, mas também saber 

problematizar e estimular os alunos a fazerem o mesmo. A Educação a Distância, no curso de Redes de 

Computadores, valoriza o professor orientador, instigador, aquele que vai levar os alunos ao trabalho 

cooperativo e colaborativo. O professor que potencializa o diálogo, a troca de conhecimentos, a produção 

coletiva dos seus discentes.  

Os ambientes virtuais de aprendizagem empregados no curso de Redes de Computadores 

possibilitam compartilhar informações, desenvolver o pensamento crítico e a capacidade de análise, síntese 

e avaliação, ao estimularem o aluno a buscar e gerir a informação. Da mesma forma, busca a colaboração 

entre pares, fazendo com que o estudante seja, ao mesmo tempo, consumidor e produtor de 

conhecimento, em um processo de aprendizagem autônoma estimulando o desenvolvimento de uma 

conduta que favoreça o trabalho individual e em grupo. 

A interação do aluno com os ambientes virtuais e as diferentes mídias que os constituem atua 

sobre a zona de desenvolvimento proximal, resultando em uma aprendizagem significativa. 

Os ambientes virtuais de aprendizagem disponibilizam canais de interatividade para serem 

utilizados efetivamente, favorecendo o processo de aprendizagem, da construção e reconstrução do 

conhecimento. A colaboração e a cooperação, palavras-chave nesse universo da aprendizagem on-line, são 

valorizadas nos ambientes virtuais por levarem ao aprofundamento do conteúdo, à reflexão, à avaliação de 

diversos pontos de vista, à aplicação de conceitos e à reconstrução do conhecimento. 

O trabalho cooperativo está presente na troca e na busca por um objetivo comum para a 

construção do saber. Acontece por meio do compartilhamento de informações e de conhecimentos entre 

os atores do processo. Na aprendizagem colaborativa, estimula-se o trabalho em conjunto a fim de que se 

alcance um propósito em comum. A interação é encorajada visando principalmente a partilha da autoria de 

todos os aprendizes (alunos, professores, gestores). Todos podem contribuir uns com os outros, 

desenvolvendo suas competências e habilidades. 

Para realizar o trabalho cooperativo, primeiramente é definido o objetivo geral do grupo para 

haver o envolvimento de todos a fim de solucionar uma tarefa. Valoriza-se o equilíbrio onde todos possam 

ter as mesmas possibilidades de participação. 
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O trabalho cooperativo, onde todos efetivamente cooperam, colaboram e interagem, torna a 

aprendizagem significativa, pois com as trocas o conhecimento é construído em conjunto e, a partir daí, 

individualmente. 

No ambiente virtual de aprendizagem, os meios de comunicação favorecem o trabalho 

cooperativo. Esse trabalho pode ser feito através das comunidades virtuais, dos chats, dos fóruns de 

discussão, de compartilhamento de arquivos on-line e por e-mail. 

Consoante com a sua filosofia educacional e alicerçada nos mesmos pilares de qualidade e 

participação, a Educação a Distância empregada no curso possui os princípios norteadores e agrega os 

seguintes valores: 

• Inovação: um dos geradores de diferenciação pedagógica na Educação a Distância, ao criar 

novas opções didático-metodológicas para os serviços educacionais on-line, inclusive como apoio ao ensino 

presencial; 

• Gestão da qualidade: na Educação a Distância, busca construir, manter e otimizar os 

serviços educacionais oferecidos aos alunos. É especificada em parâmetros mensuráveis e está baseada na 

pesquisa e no desenvolvimento; 

• Trabalho cooperativo: a Educação a Distância, com o uso das tecnologias de informação e 

comunicação, promove a inclusão digital e o trabalho cooperativo, contribuindo para o desenvolvimento de 

competências necessárias à formação dos alunos, que irão atuar como profissionais em um contexto de 

economia da informação e sociedade do conhecimento; 

• Aprendizagem autônoma: a Educação a Distância cria oportunidades de aprendizagem 

autônoma, em um ritmo próprio, com atendimento individualizado em um processo de educação 

continuada. O aprendiz é o principal ator, agente ativo e participativo e centro do processo de ensino-

aprendizagem; 

• Professor transformador: ator fundamental no processo de Educação a Distância, é 

valorizado como agente de transformação educacional e tem o papel de facilitador e orientador da 

aprendizagem dos alunos; 

• Tecnologia mediadora: na Educação a Distância, a tecnologia tem o papel de mediadora do 

acesso à informação, atua como apoio à ação docente e cria oportunidades diferenciadas para a 

comunicação e a cooperação entre professores e alunos.  

A matriz do curso de Redes de Computadores prevê ampliação das ações educativas a 

distância, compreendendo a EAD como uma modalidade educativa que permite eliminar barreiras e 

atender níveis, ritmos e estilos de aprendizagem diferenciados, garantindo uma maior adaptação às 

características psicopedagógicas dos alunos e favorecendo uma aprendizagem mais significativa.  
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Autores mais recentes definem a educação a distância como uma modalidade de educação 

que tem por objetivo instituir conexões entre pessoas para fins de aprendizagem, por meio da utilização de 

tecnologias de comunicação. O principal impacto que as inovações tecnológicas causam no nosso cotidiano 

é que elas interferem em nossa maneira de pensar, de sentir e de agir, modificando-as. As inovações 

tecnológicas invadiram nosso dia-a-dia não apenas com novos produtos, equipamentos e serviços, mas 

com processos diferenciados que, ao modificar nossa maneira de fazer, ampliam o conceito, agregam um 

novo valor, mudam o vocabulário e conseqüentemente modificam nossa forma de agir no mundo. 

Desta forma, a introdução de disciplinas on-line no curso visa facilitar a inserção do corpo 

discente junto às novas tecnologias, tão difundidas nas atividades empresariais atuais. Assim, elencaram-se 

as seguintes disciplinas: 

• Análise textual 

• Planejamento de carreira e sucesso profissional 

• Comunicação de dados 

• Inovação tecnológica 

• Tecnologia da informação e comunicação 

• Protocolos de comunicação 

• Gestão de segurança da informação 

 

 

3.7 MATERIAL DIDÁTICO 

A concepção atual do modelo de ensino da instituição prevê a organização de material didático 

para cada uma das disciplinas do curso.  Sendo assim, para cada disciplina há um material didático enviado 

para o aluno, com a organização dos pontos principais da disciplina que serve como leitura complementar. 

O material é elaborado a partir de capítulos de livros selecionados por professores das disciplinas, 

resultando numa compilação de alguns capítulos originais dos livros indicados. 

 

3.8 CONCEPÇÃO CURRICULAR 

A matriz curricular do CST em Redes de Computadores vem sofrendo constantes atualizações 

desde o seu primeiro currículo, com o objetivo de adequar-se às demandas acadêmicas e de mercado. Tais 

mudanças referem-se a novas nomenclaturas e cargas horárias das unidades curriculares; oferecimento de 
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novas certificações e novas unidades curriculares visando o aumento de empregabilidade dos alunos 

durante o curso.  

A atualização é realizada a partir de estudos da Coordenação do Curso,  do NDE e do Colegiado 

de Curso visando traçar os perfis profissionais necessários ao exercício das diferentes funções da área do  

CST em Redes de Computadores com o objetivo de adequar-se às demandas acadêmicas e de mercado. A 

organização curricular constitui parte do projeto pedagógico e é nela que se visualiza, de modo amplo, a 

estrutura de todo o curso; por consequência, explicita as concepções de mundo, ser humano, educação, 

conhecimento e sociedade, que dão identidade ao curso e à instituição da qual ele faz parte. 

Sendo assim, é um processo natural a qualquer curso que se faça revisão de seu currículo por 

diversos motivos, dentre os quais se destacam (entre outros): i) a natureza da área de conhecimento em 

questão, por sua volatilidade e constante atualização; ii) o conhecimento científico de forma geral, que 

evolui e rompe paradigmas, princípios e parâmetros; iii) as mudanças globais na sociedade e nas realidades 

regionais; iv) o aprimoramento da tecnologia em sua interface com o fazer acadêmico; v) as mudanças 

institucionais e as diretrizes do Projeto Pedagógico Institucional; vi) as modificações na legislação e nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais.  

 

Percebemos hoje em dia uma carência acentuada dos nossos alunos em conviverem com 

desafios da carreira escolhida bem como das adversidades econômicas e sociais por que passam nossos 

discentes ao longo dos cursos.  

A disciplina "Planejamento de Carreira e Sucesso Profissional" se propõe a orientar o 

estudante a planejar a sua vida acadêmica, pessoal e profissional, a construir individualmente e com 

autonomia seu conhecimento, estimulando o desenvolvimento das habilidades e competências necessárias  

ao sucesso na carreira acadêmica, profissional e na vida pessoal.   

Para isso, a disciplina "Planejamento de Carreira e Sucesso Profissional" partirá do processo de 

formação universitária. Apresentará ao estudante o mundo acadêmico e a sua estrutura organizacional. 

Apontará para as informações necessárias visando a transformação do estudante ingressante em um 

sujeito autônomo e municiado de informações que permitirão o melhor aproveitamento da infraestrutura 

física do Campus do Centro Universitário Estácio de Brasília, sua mobilidade nas dependências físicas e 

laboratoriais e seu comportamento e conduta, enquanto um estudante do ensino superior. 

Não apenas isso, a disciplina também se propõe ensinar o estudante a estudar corretamente, a 

fim de maximizar o aproveitamento das disciplinas e transformá-lo num profissional com os conhecimentos 

técnicos necessários para o seu desenvolvimento profissional e estimular o despertar das suas 

responsabilidades enquanto um agente de transformação social. Objetiva-se, também, a apresentação de 

como planejar a vida privada do estudante. Mostrar como fazer um orçamento familiar, como priorizar as 
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aquisições na vida pessoal e garantir uma base sólida no processo de construção do futuro da vida material. 

A importância de assumir as responsabilidades contraídas de forma consciente e programada. 

Por fim e não menos importante, a disciplina apresentará informações sobre como participar 

de processos seletivos, desde a elaboração de um currículo denso e objetivo, passando pelo marketing 

pessoal, como se comportar em dinâmicas de grupos, como empreender seu próprio negócio, como ser um 

líder, cases de sucesso profissional e suas trajetórias e elementos importantes para se atingir uma meta e 

outros. Nesta parte, serão trabalhados cases de desenvolvimento destas características, a partir vídeos 

gravados exclusivamente para a ilustração destas habilidades e competências, servirão de estímulo para o 

desenvolvimento profissional e para a construção de uma carreira de sucesso. 

3.8.1 PRINCÍPIOS DA CONSTRUÇÃO DA ESTRUTURA CURRICULAR 

A estrutura curricular do Curso Superior de Tecnologia em Redes de Computadores obedece 

aos seguintes princípios: a) flexibilização; b) interdisciplinaridade; c) ação-reflexão-ação; d) 

contextualização.  

Com base nesses quatro princípios é que a matriz curricular do curso foi organizada, com a 

intenção de promover a produção e construção do conhecimento de modo sistematizado, partindo da 

reflexão, do debate e da crítica, numa perspectiva criativa e interdisciplinar. 

Flexibilização 

No que tange ao princípio de flexibilização, a estrutura curricular possibilita a ampliação dos 

horizontes do conhecimento e o desenvolvimento de uma visão crítica mais abrangente, pois permite ao 

aluno ir além de seu campo específico de atuação profissional, oferecendo condições de acesso a 

conhecimentos, habilidades e atitudes formativas em outras áreas profissionais. 

A flexibilização do currículo se caracteriza tanto pela verticalidade, quanto pela 

horizontalidade. A flexibilização vertical prevê diferentes formas de organização do saber ao longo do 

período de formação. A flexibilização curricular horizontal possibilita ao aluno o aproveitamento de várias 

atividades acadêmicas complementares. Essas atividades são importantes para a formação do aluno e 

constituem o pilar de apoio para diversidade, proporcionando o cenário no qual o aluno possa, de fato, ter 

à disposição as variadas alternativas de percurso curricular, entretanto não são componentes curriculares 

obrigatórios, apesar de incentivada a sua realização pelos alunos. 

Principio ação-reflexão-ação 

A ação-reflexão-ação é um princípio norteador do processo ensino-aprendizagem neste curso, 

que se concretiza através da realização das atividades estruturadas pelos alunos. Essas atividades se 

constituem como componente curricular obrigatório vinculado às disciplinas da matriz curricular. 



 

25 
 

O currículo deste curso foi concebido também como um conjunto integrado e articulado de 

situações organizadas de modo a promover aprendizagens significativas, e seus conteúdos são apenas um 

dos meios para o desenvolvimento de competências que ampliem a formação dos alunos e sua interação 

com a realidade, de forma crítica e dinâmica.  

No ensino por competências o conhecimento é trabalhado de forma Inter transdisciplinar, 

contextualizado, privilegiando a construção de conceitos e a criação do sentido, visando mobilizar um 

conjunto de recursos cognitivos (saberes, capacidades, informações etc.) para solucionar com pertinência e 

eficácia uma série de situações. 

Os professores das disciplinas que oferecem tais atividades devem estimular e incentivar seus 

alunos a refletirem, seja na ação, sobre a ação ou na reflexão sobre a ação. Esta última (a reflexão sobre a 

ação) é que determina a construção do saber, que pode ser considerada uma consequência das reflexões 

intencionais efetuadas. A realização dessas atividades deve proporcionar aos alunos a curiosidade, a 

discussão e o interesse pela busca de novas ideias e conceitos. As atividades estruturadas possibilitam aos 

alunos a observação e a reflexão sobre a aplicação dos conhecimentos estudados em diferentes contextos 

da realidade. 

Para tanto, essas atividades foram estruturadas em projetos, bem como por resolução de 

problemas, além de pesquisas. Privilegiam análises, sínteses, inferências, generalizações, analogias, 

associações e transferências. As tarefas propostas constituem desafios que incitem os alunos a mobilizar 

seus conhecimentos, habilidades e valores. 

Interdisciplaridade 

A interdisciplinaridade, propicia o diálogo entre os vários campos do conhecimento e a 

integração do conhecimento. Visa superar uma organização curricular tradicional, que coloca as disciplinas 

como realidades estanques, fragmentadas, isoladas e dificulta a apropriação do conhecimento pelo aluno. 

A interdisciplinaridade, portanto, busca favorecer uma visão contextualizada e uma percepção sistêmica da 

realidade, permitindo uma compreensão mais abrangente do saber.  

Tem sua origem na necessidade de corrigir os desvios causados pela fragmentação disciplinar, 

resultante da compartimentalização que marca a produção científica de caráter positivista. A integração 

entre as disciplinas do currículo cria condições para a pesquisa e para a elaboração de modelos explicativos 

que efetivamente consigam captar a complexidade da realidade. Propicia a reorganização e a recomposição 

dos diferentes âmbitos do saber por meio do estabelecimento de intercâmbios cognitivos. 

A interdisciplinaridade, dessa forma, permite integrar o saber, propiciando a compreensão da 

relevância e do significado dos problemas estudados, favorecendo, consequentemente, os processos de 

intervenção e busca de soluções. Expressa ainda a necessidade de reconstruir o pensamento em novas 

bases, recuperando dimensões como a criatividade, a imaginação e a capacidade de lidar com a incerteza. 
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Não significa uma justaposição de saberes, nem implica uma comunicação reduzida entre as disciplinas. 

Envolve a elaboração de um contexto mais geral, no qual as disciplinas em contato são modificadas, 

passando a depender claramente uma das outras. Promove, portanto, intercâmbios mútuos e recíprocas 

integrações entre as disciplinas.  

As propostas de ensino baseadas na interdisciplinaridade têm um grande poder estruturador, 

pois as definições, os contextos e os procedimentos estudados pelos alunos passam a ser organizados em 

torno de unidades mais globais, que agregam estruturas de conceitos e metodologias compartilhadas por 

várias disciplinas, capacitando os alunos para enfrentar problemas que transcendem os limites de uma 

disciplina concreta e para detectar, analisar e solucionar novas questões. Além disso, a interdisciplinaridade 

favorece a realização de transferências das aprendizagens já adquiridas em outros contextos e contribui 

para ampliar a motivação para aprender. 

Contextualização 

O princípio da contextualização permite pensar o currículo de forma abrangente, com uma 

ampla rede de significações, e não apenas como um lugar de transmissão e reprodução do saber. A 

contextualização envolve o estabelecimento de uma relação de reciprocidade entre o aluno e o objeto de 

conhecimento, favorecendo uma aprendizagem significativa, uma vez que está baseada nos diferentes 

âmbitos e dimensões da vida pessoal, social e cultural dos alunos. 

Neste curso, a contextualização ocorre primordialmente nos eventos de interação e reflexão 

sobre o conhecimento, em especial nos fóruns de discussão, espaço privilegiado para integrar diferentes 

perfis socioeconômicos e diferentes perspectivas de compreensão e interpretação da realidade. Nesse 

sentido, a contextualização imprime forte parceria com o espírito cooperativo adotado na interação. 

Também contextualiza-se o conteúdo nas diferentes atividades solicitadas ao aluno, como atividades 

estruturadas, leituras complementares para posterior discussão, dentre outros. 

3.8.2 RESQUISITOS LEGAIS 

Libras 

 O Projeto Pedagógico do CST em Redes de Computadores, pensando em fornecer o aparato 

teórico-instrumental adequado para a formação do profissional e acentuar sua formação humanística, 

conforme Decreto 5.626 de 22 de dezembro de 2005, oferece como disciplina optativa, Tópicos em Libras: 

Surdez e Inclusão. Esta necessidade é trabalhada em razão da demanda do mundo contemporâneo por um 

profissional apto a encontrar soluções com referência em um enfoque integrado.  

Cabe ressaltar, que não se pretende com essa disciplina optativa substituir a formação em 

Língua de Sinais. Entretanto, o Centro Universitário Estácio de Brasília ratifica o compromisso com a 
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igualdade de oportunidades e com o processo de inclusão das pessoas com necessidades especiais na 

sociedade.  

História e Cultura Afro Brasileira e Indígena  

O CST em Rede de Computadores desenvolve a temática da História e Cultura Afro Brasileira e 

Indígena inclusas nas disciplinas e atividades curriculares do curso de acordo com o disposto na Leinº11645 

de 10/03/2008 e a Resolução CNE/CP nº 01/06/2004 da seguinte forma: 

 No projeto pedagógico e na matriz curricular, incorporados nos conteúdos de diferentes 

disciplinas.  

 Em disciplinas como Análise Textual, que trata as questões socioculturais, refletidas por 

meio de textos; e Seminários Integrados em Redes de Computadores que desenvolvem o 

tema nas questões socioculturais nas empresas com o objetivo de fornecer conhecimentos 

acerca da formação destas sociedades e da sua integração nos processos físico, 

econômico, social e cultural da Nação Brasileira.  

 A disciplina de Seminários Integrados em Redes de Computadores  também trata 

diretamente da Educação em Direitos Humanos De acordo com as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação em Direitos Humanos (Resolução nº 1, de 30 de maio de 2012) 

Educação Ambiental (EA)  

De acordo com a Lei Federal 9795, de 27/04/1999 e o Parecer CNE/CP nº 14/2012, de 6 de 

junho de 2012, a mesma está representada pelos processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade 

constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a 

conservação do meio ambiente, bem essencial à qualidade de vida e sua sustentabilidade. A Educação 

Ambiental envolve o entendimento de uma educação cidadã, responsável, crítica, participativa, em que 

cada sujeito aprende com conhecimentos científicos e com o reconhecimento dos saberes tradicionais, 

possibilitando a tomada de decisões transformadoras, a partir do meio ambiente natural ou construído no 

qual as pessoas se integram. A EA avança na construção de uma cidadania responsável voltada para 

culturas de sustentabilidade socioambiental. 

Desta forma, o projeto pedagógico e a matriz curricular do curso de Redes de Computadores  

apresentam a educação ambiental como prática educativa integrada, contínua e permanente, 

representando um eixo transversal em atividades curriculares dos cursos, como tema de iniciação científica 

e pesquisa, entre outras.  Vale destacar também o importante papel que desempenha no estudo da ética 

ambiental das atividades profissionais a serem desenvolvidas por nossos estudantes. 
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3.8.1 ESTRUTURA CURRICULAR 

A Matriz Curricular do Curso Superior de Tecnologia em Redes de Computadores, construída 

pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE), sob a liderança do Coordenador do Curso, é integralizada em 

2148 horas mínimas, distribuídas em 5 (cinco) semestres mínimos para sua conclusão. Ela está organizada 

em três eixos: o básico, o complementar e o específico.  

O eixo básico introduz o aluno nos conhecimentos básicos da área de Tecnologia da 

Informação, propiciando conhecimento inerente que será utilizado no decorrer do curso. 

O eixo complementar perpassa por todo o curso e tem como objetos de estudo uma visão 

analítica e crítica das áreas de inovação, gestão e humanística. 

O eixo específico tem como objeto de estudo a comunicação de dados, diferentes tipos de 

redes e protocolos abordando sua infraestrutura, seu planejamento e sua implantação como soluções 

críticas para a tomada de decisão no atual cenário competitivo e dinâmico da comunicação das empresas. 

As Atividades Acadêmicas Complementares (AAC) são atualmente tão importantes para a 

formação do aluno que devem constituir o pilar de apoio para a diversidade.Assim, devem ser oferecidos 

aos alunos atividades acadêmicas complementares, tais como: 

• Seminários 

• Colóquios 

• Encontros 

• Festivais  

• Palestras  

• Exposições 

• Cursos de curta duração  

• Iniciação à pesquisa  

• Monitoria  

• Vivência profissional complementar  

O Centro Universitário Estácio de Brasília com a implementação das AAC conferiu aos Cursos 

de Graduação, a possibilidade de flexibilização de parte da carga horária a ser cumprida pelos alunos, 

dando um importante passo no processo de flexibilização horizontal. No caso do CST em Rede de 

Computadores, o aluno tem livre escolha para cumprir o mínimo de 60 horas em atividades 

complementares. 
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Essas atividades fazem parte da estrutura curricular do Curso e estão voltadas para a 

ampliação das experiências científicas, socioculturais e profissionais dos alunos. Propiciam uma melhor 

compreensão das relações existentes entre a prática social e o trabalho acadêmico, a integração 

teoria/prática, a integração universidade/sociedade, orientando os alunos para a solução de problemas 

enfrentados na atuação profissional e no contexto local. 

Consistem em um conjunto de atividades de ensino, de pesquisa e de extensão, selecionadas e 

realizadas pelo aluno, ao longo do seu curso de graduação, de acordo com seus interesses e possibilidades, 

e sempre com a aprovação da coordenação do curso. 

Desta forma, o aluno tem a possibilidade de ampliar sua formação em qualquer campo do 

conhecimento, com base estrita no seu interesse individual, tendo a oportunidade de ampliar os horizontes 

do conhecimento e de adquirir uma visão crítica que lhe permita extrapolar a aptidão específica de seu 

campo de atuação profissional. 

Por meios das atividades complementares pode-se favorecer a  interdisciplinaridade,  

complementar e atualizar os currículos,  ampliar o conhecimento, bem como favorecer o relacionamento 

entre alunos de diferentes áreas e grupos sociais. 

 

REDES DE COMPUTADORES - GRADUAÇÃO TECNOLÓGICA 

1º PERÍODO Tipo 
Carga Horária 

T P AE 

INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO OBRIGATÓRIA  36 36 0 

ANÁLISE TEXTUAL OBRIGATÓRIA  36 0 0 

ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES OBRIGATÓRIA  36 0 44 

REDES DE COMPUTADORES OBRIGATÓRIA  36 36 0 

PLANEJAMENTO DE CARREIRA E SUCESSO PROFISSIONAL OBRIGATÓRIA  36 0 0 

PROTOCOLOS DE REDES DE COMPUTADORES OBRIGATÓRIA 36 36 44 

TOTAL: 06 Disciplinas     

2º PERÍODO Tipo 
Carga Horária 

T P AE 

SISTEMAS OPERACIONAIS OBRIGATÓRIA  72 0 0 

REDES SEM FIO OBRIGATÓRIA  36 36 44 

PROTOCOLOS DE COMUNICAÇÃO OBRIGATÓRIA  72 0 0 

CABEAMENTO OBRIGATÓRIA  36 36 44 

COMUNICAÇÃO DE DADOS OBRIGATÓRIA  36 0 0 

TOTAL: 05 Disciplinas     

3º PERÍODO Tipo 
Carga Horária 

T P AE 
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ARQUITETURA DE SISTEMAS DISTRIBUÍDOS OBRIGATÓRIA  36 0 0 

ADMINISTRAÇÃO DE REDES EM SOFTWARE LIVRE OBRIGATÓRIA  0 72 44 

PROGRAMAÇÃO PARA SERVIDORES OBRIGATÓRIA  36 36 0 

INFRAESTRUTURA DE REDES DE COMPUTADORES OBRIGATÓRIA  36 36 0 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO OBRIGATÓRIA  36 0 0 

ADMINISTRAÇAÕ DE REDES EM SOFTWARE 
PROPRIETÁRIO 

OBRIGATÓRIA  0 72 44 

TOTAL: 06 Disciplinas     

4º PERÍODO Tipo 
Carga Horária 

T P AE 

SEMINÁRIOS INTEGRADOS EM REDES DE COMPUTADORES OBRIGATÓRIA  36 0 0 

ANÁLISE DE REDES OBRIGATÓRIA  36 36 0 

ROTEAMENTO E COMUTAÇÃO OBRIGATÓRIA 36 36 44 

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA OBRIGATÓRIA  36 0 0 

REDES DE BANDA LARGA OBRIGATÓRIA  72 0 0 

PROTOCOLOS DE ROTEAMENTO OBRIGATÓRIA  36 36 0 

TOTAL: 06 Disciplinas     
 

5º PERÍODO Tipo 
Carga Horária 

T P AE 

REDES CONVERGENTES OBRIGATÓRIA  36 36 44 

BANCOS DE DADOS PARA REDES OBRIGATÓRIA  36 36 0 

GESTÃO DA QUALIDADE EM PROJETOS OBRIGATÓRIA 36 36 44 

GESTÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO OBRIGATÓRIA  36 0 0 

SEGURANÇA DE REDES DE COMPUTADORES OBRIGATÓRIA  36 36 0 

TÓPICOS EM LIBRAS: SURDEZ E INCLUSÃO OPTATIVA 36 0 0 

TOTAL: 06 Disciplinas     
 

  T P AE 

  1.044 648 396 

TOTAL DE HORAS OBRIGATÓRIAS  2.088 

OPTATIVAS  36 0 0 

     

ATIVIDADES COMPLEMENTARES  60 

     

TOTAL DE HORAS MÍNIMAS +  ATIVIDADES 
COMPLEMENTARES 

 2.148 
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3.8.2 EMENTÁRIO 

 
1º SEMESTRE 
 

Nome da Disciplina: INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO 

Créditos Práticos: 2 Créditos Teóricos: 2 Atividade Estruturada: 0 

EMENTA 

Algoritmos: resolução de problemas usando a lógica; Fundamentos, formas de representação dos 
algoritmos; Algoritmos computacionais: conceitos, linguagens, analogia com a arquitetura de Von 
Newman, ferramentas e técnicas recomendadas; Representação de algoritmos: fluxograma (diagrama de 
blocos) e pseudocódigo (portugol); Estruturas de controle: sequencial, decisão e repetição; Operadores: 
matemáticos, relacionais e lógicos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

FORBELLONE, A.L. V; EBERSPACHER, H. Lógica de programação. 3. ed. São Paulo. Makron Books, 2005.  
ASCENCIO, A. F. G.; CAMPOS, E. e A. V. Fundamentos de programação de computadores: Algoritmos, 
Pascal, C/C++ e Java. 2. ed. São Paulo: Pearson Education, 2008. 
PUGA, S.; RISSETTI, G.. Lógica de programação e estrutura de dados: com aplicações em Java. 1. ed. São 
Paulo: Pearson Education, 2003. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

MANZANO, José Augusto N. G.; OLIVEIRA, Jayr Figueiredo. Algoritmos: lógica para desenvolvimento de 
programação de computadores. 22. ed. São Paulo: Érica, 2009. 
DASGUPTA, Sanjoy; PAPADIMITRIOU, Christos; VAZIRANI, Umesh. Algoritmos. 1. ed. São Paulo: McGraw-
Hill Brasil, 2009. 
FEOFILOFF, Paulo. Algoritmos em linguagem C. 1. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2008. 

 

Nome da Disciplina: ANÁLISE TEXTUAL 

Créditos Práticos: 0 Créditos Teóricos: 2 Atividade Estruturada: 0 

EMENTA 

Língua, fala, norma, variações e sociedade; Modalidades linguísticas falada e escrita; O português coloquial 
e a norma culta; Leitura e produção escrita; Estratégias de leitura: recuperação da informação; 
Compreensão e interpretação de textos; Reflexão sobre forma e conteúdo; O texto e sua funcionalidade; 
Textualidade: coesão e coerência, intenção comunicativa, habilidades de interpretação; Gêneros textuais; 
O estilo na escrita; Tipologia textual. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

KENEDY, Eduardo; ROSÁRIO, Ivo da Costa; RIOS, Mariângela; ARENA, Ana Beatriz; MARIANI, Bethania; 
ROMÃO, Lucília Sousa; MEDEIROS, Vanise; SILVA, Silmara Dela. PAES, Roberto (org.). Língua, uso e discurso: 
entremeios e fronteiras. Estácio, Rio de Janeiro, 2013. 
FAVERO, Leonardo Lopes. Coesão e coerência textuais. 9. ed. São Paulo: Ática, 2002. 
KOCH, Ingedore Villaça e ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender - os sentidos do texto. São Paulo, Editora 
Contexto, 2011. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ABAURRE, Maria Luiza M.; PONTARA, Marcela. Gramática - Texto: Análise e construção de sentido. São 
Paulo: Moderna, 2006. 
ABAURRE, Maria Luiza M.; ABAURRE, Maria Bernadete M. Produção de texto - interlocução e gêneros. São 
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Paulo: Moderna, 2007. 
ABREU, Antonio Suarez. Curso de Redação. São Paulo: Ática, 2008. 
FIORIN, José; SAVIOLI, Platão. Para entender o texto: leitura e redação. São Paulo: Ática, 2007. 
GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 2006. 

 

Nome da Disciplina: ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES 

Créditos Práticos: 0 Créditos Teóricos: 2 Créditos Campo: 2 

EMENTA 

Estrutura funcional de um computador; evolução histórica; sistemas de numeração; lógica digital; 
componentes de um computador (CPU, memória, barramento, dispositivos de E/S). 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

MONTEIRO, M. A. Introdução a Organização de Computadores Autores, 5a edição, LTC, 2007 
WEBER, R. F. Fundamentos de Arquitetura de Computadores, 3a edição, Bookman, 2008 
DELGADO, J.; RIBEIRO, C. Arquitetura de Computadores, LTC, 2009 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 PATTERSON, D. A.; HENNESSY, J. L. Organização e Projeto de Computadores: A interface 
hardware/software, 2a. edição, LTC, 2000 
TANEMBAUM, A. S.; GOODMAN, J. R. Organização Estruturada de Computadores, Campus, 1998. 

 

Nome da Disciplina: REDES DE COMPUTADORES 

Créditos Práticos: 2 Créditos Teóricos: 2 Créditos Campo: 0 

EMENTA 

Histórico da evolução das redes de computadores; Arquitetura e classificação; Modelo de referência OSI e 
arquitetura TCP/IP; Protocolos de comunicação; Interconexão; Endereçamento; Algoritmos e protocolos 
de roteamento; Noções de administração, gerenciamento, segurança e monitoração de redes. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

TANENBAUM, A.. Redes de Computadores. 4. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2003. 
KUROSE, J. F.. Redes de Computadores e a Internet: uma abordagem top-down. 3. ed. São Paulo: Pearson 
Addison Wesley, 2006. 
FARREL, A.. A Internet e seus Protocolos. 1. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2005. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

COMER, D. E.. Redes de Computadores e Internet. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2007. 
STALLINGS, W.. Redes e Sistemas de Comunicação de Dados. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 

 

Nome da Disciplina: PLANEJAMENTO DE CARREIRA E SUCESSO PROFISSIONAL 

Créditos Práticos: 0 Créditos Teóricos: 2 Atividade Estruturada: 0 

EMENTA 

Ambientação na Vida Universitária. Métodos de Estudos no Ensino Superior. Planejamento financeiro - 
orçamento doméstico. Habilidades e Competências para a Empregabilidade. Empreendedorismo e Cases 
de Sucesso. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

FARIA, Vivian Maerker. Manual de Carreira.São Paulo: Saraiva, 2009. 
CHALITA, G; CERBASI, G; GEHRINGER, M et al. SANTOS, Hugo (org). Da graduação para o mercado de 
trabalho: caminhos para o sucesso. Rio de Janeiro: Ed. Universidade Estácio de Sá, 2013. 
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LUQUET, Mara. O Meu Guia de Finanças Pessoais - Como gastar sem culpa e investir sem erros. Rio de 
Janeiro: Elsevier - Campus, 2011. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

XAVIER, Ricardo de Almeida Prado. Como Desenvolver Melhor Seus Talentos e Competências. Editora 
Pearson Education. Ano 2005. 
BIAGIO, Luiz Arnaldo - Empreendedorismo ? Construindo seu projeto de vida. Editora :Manole. Ano: 2009 
ORLICKAS, Elizenda. Modelos de Gestão. Rio de Janeiro:IBPEX. 2010. 
SOUSA, Fabio; DANA, Samy. Como passar de devedor para investidor - Um guia de finanças pessoais. São 
Paulo: Cengage Learning, 2013. 
ZABALA, Antoni. Como aprender e ensinar competências. Porto Alegre: Artmed, 2010. 

 

Nome da Disciplina: PROTOCOLOS DE REDES DE COMPUTADORES 

Créditos Práticos: 2 Créditos Teóricos: 2 Créditos Campo: 2 

EMENTA 

Fundamentos de protocolos; Protocolos de enlaces; Protocolos de redes; Internet Protocol; Roteamento; 
Fundamentos de protocolos de transporte e de aplicação. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

KUROSE, James F. E ROSS, Keith W. Redes de Computadores e a Internet: uma abordagem top-down 3 ed. 
São Paulo Pearson ? 2006 
FARREL, Adrian A internet e seus protocolos: uma análise comparativa ? 1ª. Edição Rio de Janeiro, Elseiver 
2005 
COMER, Douglas E. Redes de Computadores e Internet. 4. ed Bookman, Porto Alegre, 2007. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

OLIFER & Olifer Redes de Computadores 1ª. Edição LTC Editora, Rio de Janeiro, 2008 
PETERSON, Larry L. e BRUCE S. Davie Redes de Computadores: uma abordagem de sistemas tradução da 
3ª.ed., Rio de Janeiro, Elseiver, 2004 
STALLINGS, Willian Redes e Sistemas de comunicação de dados, 4ª. reimp, Rio de Janeiro, Elseiver, 2005 
TANENBAUM, Andrew S. Redes de Computadores. 4. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2003 

 

2º SEMESTRE  
 

Nome da Disciplina: SISTEMAS OPERACIONAIS 

Créditos Práticos: 0 Créditos Teóricos: 4 Atividade Estruturada: 0 

EMENTA 

Conceitos fundamentais de Sistemas Operacionais; relações entre os sistemas operacionais conhecidos e 
respectiva classificação; conceitos de unidade de alocação, carga e execução de um programa (processos e 
threads); concorrência e sincronização entre processos; mecanismos de gerência de recursos; sistema de 
arquivos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

MACHADO, F. B.; MAIA, L. P.. Arquitetura de Sistemas Operacionais. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007. 
SILBERSCHATZ, A.; GALVIN, P. B.; GAGNE, G.. Sistemas operacionais com Java. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2008. 
TANENBAUM, A. S.. Sistemas Operacionais Modernos. Rio de Janeiro: Editora Campus, 1995. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

STUART, B.L, Princípios de Sistemas Operacionais- Projetos e Aplicações, Rio de Janeiro: LTC,2010 
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MARQUES, J.A. et al, Sistemas Operacionais, Rio de Janeiro:LTC, 2010. 

 

Nome da Disciplina: REDES SEM FIO 

Créditos Práticos: 2 Créditos Teóricos: 2 Créditos Campo: 2 

EMENTA 

Histórico e contextualização das redes sem fio; Fundamentos de transmissão de sinais digitais; 
Fundamentos de radio comunicação; Arquiteturas em redes sem fio;Redes LAN sem fios (WLAN); Redes 
WLAN padrão IEEE 802.11 (Wi-Fi);Segurança em redes 802.11;Projeto de uma rede 802.11; Instalação e 
configuração; Redes WLAN padrão IEEE 802.16 (WiMax);Redes Bluetooth; Transmissão de dados em redes 
telefônicas celulares; 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

FOROUZAN, Behrouz A. Comunicação de dados e redes de computadores. 4. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 
2008. 
KUROSE, James F. e ROSS, Keith W. Redes de Computadores e a Internet: uma abordagem top-down. 4. 
ed. São Paulo: Addison Wesley, 2009. 
OLIFER, Natalia e OLIFER, Victor. Redes de Computadores: princípios, tecnologias e protocolos para o 
projeto de redes. Rio de Janeiro: LTC, 2008. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

HAYKIN, S. Sistemas modernos de comunicação wireless, 1a. Edição, Artmed, 2008. 
FUSCO, V., Teoria e técnicas de antenas, 1a. edição, Artmed, 2006. 
YOUNG, P., Técnicas de comunicação Eletronica,5a. edição, Pearson, 2005. 

 

Nome da Disciplina: PROTOCOLOS DE COMUNICAÇÃO 

Créditos Práticos: 0 Créditos Teóricos: 4 Créditos Campo: 0 

EMENTA 

Serviços oferecidos pela camada de transporte; Endereçamento; Estabelecimento e encerramento de 
conexão; Controle de fluxo e uso de buffers; Multiplexação e demultiplexação de aplicações; Protocolo 
UDP: User Datagram Protocol ; Protocolo TCP: Transmission Control Protocol; 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

KUROSE, James F. ROSS, Keith W. Redes de Computadores e a Internet - Uma abordagem Top-Down, São 
Paulo: Addison Wesley Logman Inc., 2007 
TANEMBAUM, A.S. Redes de computadores, Rio de Janeiro, Campus, 2003. 
COMER, Douglas E. Interligação de redes com TCP/IP, 5. ed., Rio de Janeiro, Campus, 2006. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

FARREL, A. A internet e seus protocolos: uma análise comparativa, 1ª. Edição, Rio de Janeiro, Elseiver, 
2005. 
STALLINGS, W., Redes e Sistemas de comunicação de dados, 4ª. reimp., Rio de Janeiro, Elseiver, 2005. 
FILIPPETTI, M. A. Cisco CCNA 4.0: exame 640-801: guia de estudo completo, Florianópolis: Visual Books, 
2006. 
OLIFER & Olifer, Redes de Computadores, 1ª. Edição, LTC Editora, Rio de Janeiro 2008. 
PETERSON, L. L.; BRUCE, S. D., Redes de Computadores: uma abordagem de sistemas, Tradução da 3ª.ed., 
Rio de Janeiro, Elseiver, 2004. 

 

Nome da Disciplina: CABEAMENTO 

Créditos Práticos: 2 Créditos Teóricos: 2 Créditos Campo: 2 
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EMENTA 

Fundamentos de Cabeamento; Organismos e Normas de Cabeamento de Dados e Voz; Características 
Elétricas; Categorização de Cabos; Cabeamento Óptico 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ROSS, J. Cabeamento Estruturado. Ed. Antenna Edições Técnicas, 2007. 
PINHEIRO, J. M. Guia Completo de Cabeamento de Redes, Ed. Campus, 2003. 
MARIN, P. S. Cabeamento Estruturado - Desvendando cada passo: do projeto à instalação, Ed. Érica, 2008. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

DERFLER JUNIOR, Frank J. Guia para a interligação de redes locais. Tradução Fernando Barcellos Ximenes. 
4.ed. Rio de Janeiro : Campus, 2000. 
SOARES NETO, Vicente; SILVA, Adelson de Paula; C. JUNIOR, Mário Barreto. Telecomunicações: redes de 
alta velocidade, cabeamento estruturado. 5. ed. São Paulo: Érica, 2005. 
SOARES, Luiz Fernando Gomes; LEMOS, Guido; COLCHER, Sérgio. Redes de computadores: das LANS MANs 
e WANS as redes ATM. 2. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2002. 

 

Nome da Disciplina: COMUNICAÇÃO DE DADOS 

Créditos Práticos: 0 Créditos Teóricos: 2 Créditos Campo: 0 

EMENTA 

Camada física e meios de transmissão; Sinais e transmissão; Redes de transmissão de dados; Acesso 
digital; Controle de enlace de dados. Detecção e correção de erros. Acesso múltiplo. LANs com Fio; 
Telefonia Celular e Redes de Satélites 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

FOROUZAN, B. A. Comunicação de dados e redes de computadores. 4. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2008. 
KUROSE, J. F.; ROSS, K. W. Redes de Computadores e a Internet: uma abordagem top-down. 4. ed. São 
Paulo: Addison Wesley, 2009. 
TANENBAUM, A. S. Redes de Computadores. 5. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2007. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

COMER, D. E. Redes de Computadores e Internet. 4 ed. Porto Alegre: Bookman, 2007. 
STALLINGS, W. Redes e Sistemas de Comunicação de Dados. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 
OLIFER, N. e OLIFER, V. Redes de Computadores: princípios, tecnologias e protocolos para o projeto de 
redes. Rio de Janeiro: LTC, 2008. 
PETERSON, L. L. e DAVIE, B. S. Redes de Computadores: uma abordagem de sistema. 3 ed. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2004 

 

3º SEMESTRE 

Nome da Disciplina: ARQUITETURA DE SISTEMAS DISTRIBUÍDOS 

Créditos Práticos: 0 Créditos Teóricos: 2 Créditos Campo: 0 

EMENTA 

Evolução do processamento ( centralização -computação distribuída); conceitos de sistemas distribuídos; 
características de projeto; modelos de arquitetura (cliente/servidor, p2p); modelos de programação; 
tolerância a falhas; sistemas de arquivos distribuídos; tecnologia em sistemas distribuídos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

TANENBAUM, A. e Steen, M. Sistemas Distribuídos: Princípios e Paradigmas, 2ª edição, Pearson Prentice 
Hall, 2007. 
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COMER, D. Redes de Computadores e internet, 4ª edição, Artmed, 2007. 
COULOURIS,G., DOLLIMORE, J. e KINDBERG, T. Sistemas Distribuídos: Conceitos e Projetos, 4a Edição, 
Bookman, 2007. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

SILBERSCHATZ, A.; GALVIN, P., Fundamentos de sistemas operacionais, 8ª Edição, LTC, 2010. 
RIBEIRO, U. Sistemas Distribuídos, Editora Axcel Books, 2002. 
DEITEL, H.M. Sistemas Operacionais, 3ª edição, Pearson Prentice Hall, 2005. 
MACHADO, F. e MAIA, L.P., Arquitetura de Sistemas Operacionais, LTC, 2007. 
PITANGA, M., Construindo Supercomputadores com Linux, Brasport, 2008. 

 

Nome da Disciplina: ADMINISTRAÇÃO DE REDES EM SOFTWARE LIVRE 

Créditos Práticos: 4 Créditos Teóricos: 0 Créditos Campo: 2 

EMENTA 

História e Conceitos Básicos do Software Livre; Administração de Contas de Usuários; Controle de 
Dispositivos; Serviços para Redes Local; Arquivos de Log; Agendador de Tarefas; Quota de Disco; Serviços 
para Internet e Intranet; Monitoramento de Servidores. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

NEMETH, E.; SNYDER, G.; HEIN, T. R. Manual Completo do Linux, 2ª edição, Editora Pearson Education do 
Brasil, São Paulo, 2007. 
KUROSE, J. F.; ROSS, K. W. Redes de computadores e a Internet: uma abordagem top-down, 5ª edição, 
Editora Pearson Education do Brasil, São Paulo, 2010. 
COMER, D. E.; Interligação em Redes com TCP/IP – Volume 1, 5ª edição, Editora Campus, Rio de Janeiro, 
2006. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

TANENBAUM, A. S., Redes de Computadores, 4ª edição, Editora Campus, Rio de Janeiro, 2003. 
FERREIRA, R. E., Linux: Guia do Administrador do Sistema, 2ª edição, Editora Novatec, 2008. 
ANUNCIAÇÃO, H., Linux Total e Software Livre, Editora Ciência Moderna, 2007. 
ARAÚJO, J., Comandos do Linux: Uso Eficiente e Avançado, Editora Ciência Moderna, 2001. 
ROBBINS, A., Classic Shell Scrpting, Artmed Editora, 2008. 
Manuais do Fedora disponíveis em http://docs.fedoraproject.org. 

 

Nome da Disciplina: PROGRAMAÇÃO PARA SERVIDORES 

Créditos Práticos: 2 Créditos Teóricos: 2 Créditos Campo: 0 

EMENTA 

Definição Básica (scripts para S.O.); Lógica de Programação de Scripts; Sintaxe; Controle de Fluxo e 
Funções; Substituição de Comandos; Redirecionamento de E/S; Expressões Regulares. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ROBBINS, A., Classic Shell Scrpting, Artmed Editora, 2008 
COOPER, M., Advanced Bash-Scripting Guide, rev 6.2, http://tldp.org, 2010. 
NEVES, J. C., Programação Shell Linux, 7ª edição, Editora Brasport, 2008. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

JARGAS, A. M. Shell Script Profissional, Editora Novatec, 2008. 
SOBELL, M. G. Um Guia Prático Linux de Comandos,Editores e Programação de Shell, Editota Alta Books, 
2009. 
MICHAEL, R. K. Dominando Unix Shell Scripting, Editora Campus, 2003. 
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BURTCH, K. O. Scripts de Shell Linux com Bash: Um Guia de referência Abrangente p/ usuarios e 
Administrador Linux, Editora Ciência Moderna, 2005. 
COSTA, D. G. Administração de Redes com Scripts, 2ª edição, Editora Brasport, 2010. 

 

Nome da Disciplina: INFRAESTRUTURA DE REDES DE COMPUTADORES 

Créditos Práticos: 2 Créditos Teóricos: 2 Créditos Campo: 0 

EMENTA 

Enlaces. Tecnologias de Comutação; Tecnologias LAN, MAN e WAN; Comutação – Configuração e 
Administração de Redes de Computadores 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

TANENBAUM, A. Redes de Computadores. 4. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2003. 
KUROSE, J. F. Redes de Computadores e a Internet: uma abordagem top-down. 3. ed. São Paulo: Pearson 
Addison Wesley, 2006. 
COMER, D. E. Redes de Computadores e Internet. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2007. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

SOARES, Luiz Fernando Gomes; LEMOS, Guido; COLCHER, Sérgio. Redes de computadores: das LANS, 
MANs e WANS as redes ATM. 2. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2002. 

 

Nome da Disciplina: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

Créditos Práticos: 0 Créditos Teóricos: 2 Créditos Campo: 0 

EMENTA 

Ciência, Tecnologia e Sociedade; Sociedade da Informação e Sociedade do Conhecimento; Tecnologias da 
Informação e Comunicação; Aplicações das TIC: Educação, Medicina, Governo Eletrônico e outros; 
Aspectos sociais, éticos, legais e profissionais; Evolução Social e Tecnológica; Tecnologia da Informação(TI) 
Verde e Sustentabilidade. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

POLIZELLI, Demerval L.; Ozaki, Adalton M. Sociedade da informação - os desafios da era da colaboração e 
da gestão do conhecimento. 1.a ed. São Paulo: Saraiva, 2008. 
REIS, D. R. dos. Gestão da inovação tecnológica. 2. ed. São Paulo: Manole, 2008. 
STAREC, C.; GOMES, E.; BEZERRA, J. Gestão estratégica da informação e inteligência competitiva. 4.a 
tiragem revista e atualizada. São Paulo: Saraiva, 2006. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CASTELLS, Manuel. A Sociedade em rede - a era da informação. 10º Ed., Paz e Terra. 
LÉVY, Pierre. A inteligência coletiva. São Paulo: Loyola, 1998 . 
LÉVY, Pierre. Cibercultura. São Paulo: Editora 34, 1999. 
LIMA, Maria de Fatima Monte. No fio de esperança - política públicas de comunicação e tecnologias da 
informação e da comunicação. Alagoas: Edufal, 2009. 
OLIVEIRA, Fátima Bayma. Tecnologia da informação e comunicação: a busca de uma visão ampla e 
estruturada. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2ª Ed., 2007. 
SORJ, Bernardo. Brasil @ povo - a luta contra a desigualdade na sociedade da informação. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar, 2003. 

 

Nome da Disciplina: ADMINISTRAÇÃO DE REDES EM SOFTWARE PROPRIETÁRIO 

Créditos Práticos: 4 Créditos Teóricos: 0 Créditos Campo: 0 
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EMENTA 

História e Conceitos Básicos de um Sistema Operacional; Administração de Contas de Usuários; Controle 
de Dispositivos; Serviços para Redes Local; Arquivos de Log; Agendador de Tarefas; Quota de Disco; 
Serviços para Internet e Intranet; Otimização de Backup. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

TANENBAUM, A. S. Redes de Computadores, 4ª edição, Editora Campus, Rio de Janeiro, 2003. 
KUROSE, J. F.; ROSS, K. W. Redes de computadores e a Internet: uma abordagem top-down, 5ª edição, 
Editora Pearson Education do Brasil, São Paulo, 2010. 
HOLME, D.; THOMAS, O. Administração e Manutenção do Ambiente Microsoft Windows Server 2003: Kit 
de Treinamento para o Exame 70-290, Artmed. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BEHROUZ, A. Forouzan, Comunicação de Dados e Redes de Computadores, editora: AMGH, 4ª edição, 
2008. 

 

4º SEMESTRE 

Nome da Disciplina: SEMINÁRIOS INTEGRADOS EM REDES DE COMPUTADORES 

Créditos Práticos: 0 Créditos Teóricos: 2 Créditos Campo: 0 

EMENTA 

Ciclo SINAES; Formação Geral: Cultura e Filosofia, Ecologia e Biodiversidade, Sociodiversidade; Protocolos 
de rede de computadores; Sistemas Computacionais; Administração de redes; Infraestrutura de rede de 
computadores; Redes sem fio, Segurança de Redes 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

TANENBAUM, A.. Redes de Computadores. 4. edição. Rio de Janeiro: Campus, 2003. 
KUROSE, J. F.. Redes de Computadores e a Internet: uma abordagem top-down. 3. edição. São Paulo: 
Pearson, 2006. 
TANENBAUM,A..Sistemas Operacionais Modernos.3º ed Rio de Janeiro Campus, 2010. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

FERREIRA, R. E., ?Linux: Guia do Administrador do Sistema?, 2a edição, Editora Novatec, 2008. 
NEMETH, E., Snyder, G., Hein, T. R., Manual Completo do Linux, 2a edição, Editora Pearson Education do 
Brasil, São Paulo, 2007. 
PINHEIRO, José Maurício; Guia Completo de Cabeamento de Redes, Ed. Campus, 2003. 
FOROUZAN, Behrouz A. Comunicação de dados e redes de computadores. 4. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 
2008. 
HOLME, D.; THOMAS, O. Administração e Manutenção do Ambiente Microsoft Windows Server 2003: Kit 
de Treinamento para o Exame 70-290. São Paulo: Artmed 

 

Nome da Disciplina: ANÁLISE DE REDES 

Créditos Práticos: 2 Créditos Teóricos: 2 Créditos Campo: 0 

EMENTA 

Fundamentos de análise de redes de computadores, modelagem em camadas, protocolos de cada 
camada, qualidade de serviço, estatísticas de tráfego e medidas de desempenho e gerenciamento em 
redes de computadores. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

KUROSE, J.; ROSS, K.; Redes de Computadores e a Internet, Ed. Pearson, 3a. Edição, 2005. 
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CHAPPEL, L.; COMBS, G. Wireshark Network Analysis: The Official Wireshark Certified Network Analyst 
Study Guide - Laura Chappell University 
COMER, D. E. Redes de Computadores e Internet, 4ª ed Bookman, Porto Alegre, 2007. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

RAJ, Jan. The Art of Computer Systems Performance Analysis. Wiley, 1991. 
MENASCE, Daniel et al. Performance by Design: Computer Capacity Planning By Example. Prentice Hall, 
2004. 

 

Nome da Disciplina: ROTEAMENTO E COMUTAÇÃO 

Créditos Práticos: 2 Créditos Teóricos: 2 Créditos Campo: 2 

EMENTA 

Conceitos de endereçamento. Conceitos de comutação. Configuração de switches. Protocolo spanning 
tree. Criação e gerenciamento de redes locais virtuais (VLANs). Roteamento entre VLANs. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

FILIPPETTI, M. A. CCNA 4.1 - Guia Completo de Estudo. Florianópolis: Visual Books, 2008. 
PAQUET, C.; TEARE, D. Construindo Redes Cisco Escaláveis. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2003. 
WEBB, K. Construindo redes Cisco usando comutação multicamadas. São Paulo: Pearson Education do 
Brasil, 2003. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

NASCIMENTO, M. B.; TAVARES, A. C. Roteadores e Switches - Guia de Configuração para Certificação 
CCNA. Rio de Janeiro: Editora Ciência Moderna, 2006. 
LEINWAND, A.; PINSKY, B. Como configurar roteadores Cisco. Rio de Janeiro: Editora Ciência Moderna, 
2002. 
FOROUZAN, B. A. Comunicação de dados e redes de computadores. 4. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2008. 
KUROSE, J. F.; ROSS, K. W. Redes de Computadores e a Internet: uma abordagem top-down. 5. ed. São 
Paulo: Addison Wesley, 2010. 

 

Nome da Disciplina: INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 

Créditos Práticos: 0 Créditos Teóricos: 2 Créditos Campo: 0 

EMENTA 

O processo de criação do conhecimento; O processo de inovação tecnológica; Desenvolvimento do 
comportamento empreendedor; Desenvolvimento do comportamento inovador; Cultura organizacional 
para inovação. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ARANHA, J. A. Inter Faces - A Chave para Compreender as Pessoas e Suas Relações em um Ambiente de 
Inovação. São Paulo: Saraiva, 2009. 
KELLEY, T. As 10 faces da inovação: estratégias para turbinar a criatividade. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. 
REIS, D. R. Gestão da Inovação Tecnológica. São Paulo: Manole, 2008. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BESSANT, J. Inovação e Empreendedorismo. Rio Grande do Sul: Bookman: 2009. 
CARVALHO, T. C. M. B. TI Tecnologia da Informação - Tempo de Inovação. São Paulo: Makron Books, 2010. 
NEVES, E. F.; KELLEY, T. As 10 Faces da Inovação - Estratégias para Turbinar a Criatividade. São Paulo: 
Campus, 2007. 
PINCHOT, G.; PELLMAN, R. Intra - Empreendedorismo na Prática - Um Guia de Inovação. São Paulo: 
Campus, 2009. 
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SCHERER, F. O.; CARLOMAGNO, M. S. Gestão da Inovação na Prática - Como Aplicar Conceitos e 
Ferramentas para Alavancar a Inovação. São Paulo: Atlas, 2009. 
WEISZ, J. Projetos de Inovação Tecnológica/Planejamento, Formulação, Avaliação, Tomada de Decisão. 
IEL. Disponível em http://www.inovacao.usp.br/APL/pdf/docs/projetos_inovacao_tecnologica.pdf. 

 

Nome da Disciplina: REDES DE BANDA LARGA 

Créditos Práticos: 0 Créditos Teóricos: 4 Créditos Campo: 0 

EMENTA 

Conceitos básicos de comunicação de dados e redes de computadores, padrões e arquiteturas de rede, 
arquitetura TCP/IP com foco em redes MPLS e interoperabilidade de redes, demanda e oferta de redes e 
serviços, redes frame relay, redes ATM, tecnologia x.DSL e metro ethernet. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

OLIVEIRA, Luis Antonio Alves. Comunicação de Dados e Teleprocessamento: Uma Abordagem Básica São 
Paulo: Editora Atlas. 
COMER, Douglas E. Redes de Computadores e Internet. 4ª ed Bookman, Porto Alegre, 2007. 
SOARES, Luiz Fernando Gomes; LEMOS, Guido; COLCHER, Sérgio. Redes de computadores: das LANS, 
MANS e WANS as redes ATM. 2. ed. Rev. e ampl. Rio de Janeiro: Campus, 2001. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ENNE, A. J. F. Frame Relay: Redes, Protocolos e Serviços Rio de Janeiro: Editora José Olimpio. 
KUROSE, J. F.; ROSS, K. W. Redes de Computadores e a Internet: uma abordagem top-down 3 ed. São 
Paulo Pearson, 2006. 
BERNAL, P. S. M.; FALBRIARD, C. Redes Banda Larga – São Paulo: Editora Érica, 2003. 
GASPARINI, A. F. L.; BARRELLA, F. E.; BORTOLLI, L. F.; DAL’BÓ, P. H. Projetos para Redes Metropolitanas de 
Longa Distância Man, Campus e Wan Backbone Designer – 2ed. São Paulo: Editora Érica, 2003 

 

Nome da Disciplina: PROTOCOLOS DE ROTEAMENTO 

Créditos Práticos: 2 Créditos Teóricos: 2 Créditos Campo: 0 

EMENTA 

A Camada de Redes; Protocolos IP e ICMP; Endereçamento IPv4 e IPV6; Roteamento e Algoritmos; 
Protocolos de Roteamento Intra-SA e Inter-SA; Configuração de Roteadores. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

COMER, D.E., Redes de Computadores e Internet, 4ª ed. Artmed, 2007. 
FILIPPETTI, M. A. CCNA 4.1 – Guia Completo de Estudo. Florianópolis: Visual Books, 2008. 
KUROSE, J. F. e ROSS, K. W. Redes de Computadores e a Internet: uma abordagem top-down. 5. ed. São 
Paulo: Addison Wesley, 2010. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

KUROSE, J. F.; ROSS, K.W. Redes de Computadores e a Internet, 5ª. Ed. Ed Peasron, 2006. 
TANENBAUM, A. Redes de Computadores, 4ª. Ed. Ed. Elsevier, 2003. 
NASCIMENTO, M. B.; TAVARES, A. C. Roteadores e Switches – Guia de Configuração para Certificação 
CCNA. Rio de Janeiro: Editora Ciência Moderna, 2006. 
LEINWAND, A.; PINSKY, B. Como configurar roteadores Cisco. Rio de Janeiro: Editora Ciência Moderna, 
2002. 
FOROUZAN, B. A. Comunicação de dados e redes de computadores. 4. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2008. 
PAQUET, C.; TEARE, D. Construindo Redes Cisco Escaláveis. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2003. 
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5º SEMESTRE 

Nome da Disciplina: REDES CONVERGENTES 

Créditos Práticos: 2 Créditos Teóricos: 2 Créditos Campo: 2 

EMENTA 

Redes atuais. Evolução para redes convergentes. Conversão analógico-digital de voz e video. Protocolos 
TCP/UDP e IP. Protocolo RTP e CRTP. Protocolos de L2. Roteamento em rede IP. Cálculo de banda para 
serviços em rede IP. Qualidade de Serviço (QoS) em redes IP. Técnicas em QoS (DiffServ e IntServ). 
Sinalização por canal comum. Protocolos de sinalização de telefonia para voz e vídeo (SIP, H.323, MGCP e 
MEGACO). Serviços em redes convergentes (VoIP, VoD, 3Play) 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

DAVIDSON, J. Fundamentos de VoIP, 1a. Edição, Artmed. 
HERSENT, O.; GUIDE, D. e PETIT, J. Telefonia IP, 1a. Edição, Addison Wesley. 
KUROSE, J. F.; ROSS, K. W. Redes de computadores e a Internet: uma abordagem top-down, 5a. Edição, 
Pearson. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

COMER, D. E. Redes de Computadores e Internet, 4a. Edição. 
TANENBAUM, A. Redes de Computadores, 4a. Edição, Campus, 2003. 
FARREL, A. A Internet e seus Protocolos, 1a. Edição, Campus, 2005. 

 

Nome da Disciplina: BANCOS DE DADOS PARA REDES 

Créditos Práticos: 2 Créditos Teóricos: 2 Créditos Campo: 0 

EMENTA 

Motivação para o estudo dos SGBD - Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados; Conceituação de um 
SGBD; Infraestruturas de banco de dados; Linguagem de Programação SQL para acesso ao Banco de 
Dados; Arquiteturas de Banco de Dados em Rede e suas tecnologias de armazenamento. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. Sistemas de Banco de Dados. 4. Ed. São Paulo, Markron, 2005. 
DATE, C. J. Introdução a sistemas de banco e dados. Rio de Janeiro, Campus, 2003. 
GONZAGA, J. L. Dominando o PostgreSQL. 1. Ed. Rio de Janeiro, Ciência Moderna, 2007. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

SILBERSCHATZ, A.; KORTH, H. F.; SUDARSHAN, S. Sistemas de Banco de Dados, 5a. Edição, São Paulo, 
Markron, 2006. 
RAMARKRISHNAN, R.; GEHRKE, J. Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados. 3a. Edição. McGraw Hill, 
2008. 
TANENBAUM, A. Redes de Computadores, 4a. Edição, Rio de Janeiro, Campus, 2003. 
KUROSE, J. F. Redes de Computadores e a Internet: uma abordagem top-down, 3a. Edição, São Paulo: 
Pearson Addison Wesley, 2006. 
FARREL, A. A Internet e seus Protocolos, 1a. Edição, Rio de Janeiro: Campus, 2005. 

 

Nome da Disciplina: GESTÃO DA QUALIDADE EM PROJETOS 

Créditos Práticos: 2 Créditos Teóricos: 2 Créditos Campo: 2 

EMENTA 

Introdução ao Gerenciamento de Projetos; Gerenciamento da Integração; Gerenciamento de Escopo; 
Declaração de Escopo e EAP; Gerenciamento de Tempo; Gerenciamento de Riscos; Gerenciamento da 
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Qualidade 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

XAVIER, C. M. Metodologia de Gerenciamento de Projetos - Methodware (2a. edição), Brasport, 2009. 
DAYCHOUM, M. Ferramentas e Técnicas de Gerenciamento, Brasport, 2010. 
BERKUN, S. A arte do gerenciamento de projetos, Artmed, 2008 
. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CLELAND, D. Gerenciamento de Projetos, LTC, 2007. 
RABECHINI JR, R. Gerenciamento de Projetos na Prática - Casos Brasileiros, Editora Atlas, 2009. 
KERZNER, H. Project Management - A Systems Approach to Planning, Scheduling and Controlling, Editora 
Wiley & Sons, 2006. 
VARGAS, R. Manual Prático do Plano de Projeto, Brasport, 2009 
. 
Um Guia Do Conhecimento Em Gerenciamento de projetos (Guia PMBOK) - 4ª Edição - Project 
Management Institute - Dez 2008 

 

Nome da Disciplina: GESTÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

Créditos Práticos: 0 Créditos Teóricos: 2 Créditos Campo: 0 

EMENTA 

Conceitos básicos de segurança. Princípios da segurança e o ciclo de vida da informação. Vulnerabilidades 
de segurança. Ameaças à segurança. Ataques à segurança. Normas de Segurança da Informação. 
Estratégias de proteção para ambientes corporativos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BEAL, A. Segurança da Informação: Princípios e Melhores Práticas para a Proteção dos Ativos de 
Informação nas Organizações. São Paulo: Atlas, 2005. 
SÊMOLA, M. Gestão da Segurança da Informação: Uma Visão Executiva. Rio de Janeiro: Campus, 2003. 
FONTES, E. Praticando a segurança da informação. Rio de Janeiro: Brasport, 2008. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

NAKAMURA, E. T.; GEUS, P. L. de. Segurança de Redes em Ambientes Cooperativos. São Paulo: Novatec 
Editora, 2007. 
GUIMARÃES, A. G.; LINS, R. D.; OLIVEIRA, R. Segurança com VPNs. Rio de Janeiro: Brasport, 2006. 
SANTOS JUNIOR, A. L. dos. Quem mexeu no meu sistema? Segurança em Sistemas de Informação. Rio de 
Janeiro: Brasport, 2008. 
LYRA, Maurício Rocha. Segurança e Auditoria em Sistemas de Informação. Rio de Janeiro: Editora Ciência 
Moderna, 2008.  
KUROSE, J. F.; ROSS, K.W. Redes de Computadores e a Internet: uma abordagem top-down. 5. ED. São 
Paulo: Addison Wesley, 2010. 

 

Nome da Disciplina: SEGURANÇA DE REDES DE COMPUTADORES 

Créditos Práticos: 2 Créditos Teóricos: 2 Créditos Campo: 0 

EMENTA 

Objetivos da Segurança em Redes; Análise de Riscos; Criptografia; Análise das técnicas de ataque e defesa; 
Firewall; IDS; VPN; Criptografia; Monitoramento; Projeto de redes seguras; Honeynets; Segurança em 
ambiente Wireless. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
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FOROUZAN, B. A. Comunicação de Dados e Redes de Computadores. 4ª Edição. São Paulo, McGraw-Hill: 
2008. 
COMER, D. E. Redes de Computadores e Internet. 4ª Edição. Porto Alegre, Bookman: 2007. 
STALLINGS, W. Criptografia e Segurança de Redes - Princípios e Práticas. 4ª Edição. Pearson/Prentice Hall. 
São Paulo: 2008. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

KUROSE, J. F.; ROSS, K. W. Redes de Computadores e a Internet. 3ª edição. Editora: Addison-Wesley. 2006. 
BURNETT, S. & P. Criptografia e Segurança - O Guia Oficial RSA. Campus, São Paulo: 2002 
TANENBAUM, A. S. Redes de Computadores - tradução da 4ª. Campus, São Paulo: 2003. 

 

Nome da Disciplina: TÓPICOS EM LIBRAS: SURDEZ E INCLUSÃO 

Créditos Práticos: 0 Créditos Teóricos: 2  Créditos Campo: 0 

EMENTA 

Diferença, inclusão e identidade na sociedade contemporânea; aspectos socio linguísticos da Língua 
Brasileira de Sinais; especificidades linguísticas e noções instrumentais em LIBRAS. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

GOLDFELD, M. A. A criança surda: linguagem e cognição numa perspectiva sócio interacionista. São Paulo: 
Plexus, 2002. 
QUADROS, Ronice Muller de; KARNOPP, Lodenir Becker. Língua de sinais brasileiras: estudos lingüísticos. 
Porto Alegre: ARTMED, 2004. 
SKLIAR, Carlos. Surdez: um olhar sobre as diferenças. 3. ed. Belo Horizonte: Mediação, 2005 
. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CAPOVILLA, F. C.; RAPHAEL, W. D. Dicionário enciclopédico ilustrado trilingue da língua de sinais brasileira. 
São Paulo: EDUSP, 2001, 2 V. 
PIMENTA, N.; QUADROS, Ronice Muller de. Curso de libras básico. Rio de Janeiro: LSB Vídeo, 2006. 
SÁ, N. R. L. Cultura, poder e educação de surdos. Manaus: EDVA, 2002. 

 

3.9 ATIVIDADES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES 

As Atividades Acadêmicas Complementares (AAC) são atualmente tão importantes para a 

formação do aluno que devem constituir o pilar de apoio para a diversidade.Assim, devem ser oferecidos 

aos alunos atividades acadêmicas complementares, tais como: 

• Seminários 

• Colóquios 

• Encontros 

• Festivais  

• Palestras  

• Exposições 

• Cursos de curta duração  
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• Iniciação à pesquisa  

• Monitoria  

• Vivência profissional complementar  

O Centro Universitário Estácio de Brasília com a implementação das AAC conferiu aos Cursos 

de Graduação, a possibilidade de flexibilização de parte da carga horária a ser cumprida pelos alunos, 

dando um importante passo no processo de flexibilização horizontal. No caso do CST em Rede de 

Computadores, o aluno tem livre escolha para cumprir o mínimo de 60 horas em atividades 

complementares. 

Essas atividades fazem parte da estrutura curricular do Curso e estão voltadas para a 

ampliação das experiências científicas, socioculturais e profissionais dos alunos. Propiciam uma melhor 

compreensão das relações existentes entre a prática social e o trabalho acadêmico, a integração 

teoria/prática, a integração universidade/sociedade, orientando os alunos para a solução de problemas 

enfrentados na atuação profissional e no contexto local. 

Consistem em um conjunto de atividades de ensino, de pesquisa e de extensão, selecionadas e 

realizadas pelo aluno, ao longo do seu curso de graduação, de acordo com seus interesses e possibilidades, 

e sempre com a aprovação da coordenação do curso. 

Desta forma, o aluno tem a possibilidade de ampliar sua formação em qualquer campo do 

conhecimento, com base estrita no seu interesse individual, tendo a oportunidade de ampliar os horizontes 

do conhecimento e de adquirir uma visão crítica que lhe permita extrapolar a aptidão específica de seu 

campo de atuação profissional. 

Por meios das atividades complementares pode-se favorecer a  interdisciplinaridade,  

complementar e atualizar os currículos,  ampliar o conhecimento, bem como favorecer o relacionamento 

entre alunos de diferentes áreas e grupos sociais. 

3.10 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

O Trabalho de Conclusão de Curso é facultativo no curso de Redes de Computadores, 

amparado pela Resolução CNE/CP Nº 3 de 18 de Dezembro de 2002.  

 

3.11 ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO/ PRÁTICA PROFISSIONAL 

A Estácio Brasília, através de um serviço gratuito, informatizado e integrado ao mercado de 

trabalho,  oferece estágios e  empregos a seus  graduandos ou já graduados por meio de um banco 

atualizado de empresas parceiras, com sucessivas boas ofertas. De acordo com a legislação em vigor, foram 

estabelecidas diretrizes, normas e procedimentos, unificando processos e atendimentos. 
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Funções principais: 

• Incentivar o acesso de alunos e de formados à prática profissional;  

• Estabelecer ligação entre os programas de Graduação e de Pós-Graduação com as 

expectativas do mercado;   

• Propor parcerias que colaborem para a melhoria constante da qualificação dos graduandos 

e graduados. 

O acesso, tanto para o aluno (graduando ou formado) quanto para as empresas cadastradas, 

deve ser feito pela Internet, bastando para isso  login e senha. 

Para o curso de Rede de Computadores, o estágio não é obrigatório, amparado pela Resolução 

CNE/CP Nº3 de 18 de dezembro de 2002. Entretanto, atendendo ao disposto na Lei nº 11788 de 

25/09/2008 continuará sendo oferecido aos alunos a oportunidade de realizar estágios não obrigatório em 

vagas oferecidas pela  Central de Estágio e Emprego da Estácio Brasília – E3, acreditando que estas 

oportunidades contribuem para consolidar os conceitos apreendidos e o perfil do egresso. 

As normas para Estágio não obrigatório estão descritas no Regulamento Institucional para 

Estágio não Obrigatório.  

Caso o estudante opte pela realização do estágio, o processamento de avaliação é feito através 

do sistema, pelo estudante e validado pelo Coordenador do Curso ou pelo Orientador do Estágio, a partir 

de 90 (noventa) dias. 

3.12 PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

O processo de avaliação será composto de três etapas: Avaliação 1 (AV1), Avaliação 2 (AV2) e 

Avaliação 3 (AV3). Fica estabelecido que para todas as disciplinas que possuem planos de ensino, planos de 

aula e material didático a avaliação será: 

(1) A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo o das atividades 

estruturadas. A forma desta avaliação será de autonomia do professor. 

(2) A AV2 (Prova Nacional) das disciplinas integradas sem atividades estruturadas, terá o valor 

máximo obrigatório de 10 pontos;  

(3) A AV2 (Prova Nacional), das disciplinas integradas com atividades estruturadas, terá o 

valor máximo obrigatório de 8 pontos. Para a nota integral de 10 pontos, deverão ser atribuídos até 2 

pontos de acordo com a execução da atividade estruturada realizada pelo aluno;  

(4) A AV2 das disciplinas integradas que contenham avaliação prática, para sua pontuação da 

parte teórica, obedecerá à seguinte regra:  
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a. se a disciplina teórico-prática não possuir atividade estruturada, aplica-se à avaliação teórica 

o disposto no item 2. 

3.13 AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior instituído pela Lei n° 10.861, de 

14/04/2004, destacou a avaliação institucional como um processo permanente, planejado, conduzido e 

realizado de modo a transformar resultados em subsídios capazes de promover mudanças.  

Em decorrência desta legislação e consoante com a prática já institucionalizada foi constituída 

a Comissão Própria de Avaliação (CPA), com o objetivo de coordenar e articular o processo avaliativo, 

atendendo os dispositivos legais e as exigências atuais do processo de avaliação. 

Na estruturação da CPA, foi fundamental considerar a estrutura organizacional descentralizada 

da Instituição, estabelecendo autonomia administrativa para os gestores de campi, de cursos e dos 

diferentes segmentos por meio de um Projeto alicerçado em responsabilidade, participação, 

comprometimento, compartilhamento democrático de ideias e projetos, integração, autonomia e 

permanente busca de aperfeiçoamento através da análise crítica de seus projetos e serviços. A metodologia 

de trabalho respeita, assim, a cultura organizacional, proporcionando a inserção de toda a comunidade 

acadêmica e a interrelação das dez dimensões definidas na legislação.  

Entre os instrumentos de avaliação, a CPA realiza semestralmente uma avaliação interna com 

todos os alunos, professores e coordenadores. A partir dos resultados obtidos, disponíveis no SIA = Sistema 

de Informações Acadêmicas -, todos os gestores podem preparar quadros, gráficos e tabelas que permitem 

um estudo comparativo de linha histórica referente ao desempenho dos professores, à avaliação das 

disciplinas, dos cursos e dos recursos de infraestrutura inclusive acervo bibliográfico.  

No desenvolvimento do processo de autoavaliação cabe, portanto, aos coordenadores:  

 Sensibilizar alunos e professores;  

 Divulgar e discutir os resultados alcançados na avaliação interna;  

 Analisar o resultado da avaliação de cada docente e discutir com o mesmo o projeto 

de superação, quando couber;  

 Analisar com o Colegiado os resultados da avaliação externa: ENADE e Avaliação de 

Curso;  

 Propor e incentivar ações de melhoria;  

 Divulgar as ações decorrentes da avaliação.  

Assim, tanto a discussão dos resultados alcançados por Curso a partir das metas e objetivos 

por eles definidos, quanto dos resultados obtidos nas avaliações interna e externa servem de subsídio para 

incentivar o desenvolvimento de ações de melhoria voltadas ao ensino, ao aprimoramento dos projetos 
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pedagógicos, à pesquisa, à extensão, ao redirecionamento das ações de capacitação docente, à atualização 

e manutenção da infraestrutura e dos recursos materiais. 

 

3.13.1 ARTICULAÇÃO DA AUTOAVALIAÇÃO DO CURSO COM A AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

De acordo com diretrizes do PPI e da CPA, para realizar a auto-avaliação institucional e dos 

cursos, foram formados grupos focais, de composição aleatória, garantida a participação de alunos de 

todos os cursos oferecidos pela Instituição, a fim de verificar a adequação do instrumento de avaliação 

conforme as indicações e necessidades de cada curso. 

Assim, alunos de todos os cursos tiveram a oportunidade de sugerir alterações e propor 

melhorias ao instrumento de avaliação institucional, de modo que as avaliações dos cursos e da instituição 

estivessem articuladas. 

Portanto, a avaliação de cada curso permite à instituição conhecer quais são os pontos fortes 

de cada coordenação, para, assim, contribuir com o aprimoramento das demais coordenações – envidando 

esforços para a permanência e o aprimoramento dos fatores positivos. 

Da mesma maneira, a avaliação de cada curso permite à instituição, a partir das exposições 

feitas pelos alunos, conhecer suas fragilidades e agir de forma a suprir as necessidades percebidas, 

modificando algumas práticas e revendo cada fator de acordo com as diferentes demandas e realidades de 

seu público. 

Nesse sentido, a avaliação do curso e a avaliação institucional vinculam-se na medida em que é 

por meio da avaliação de cada curso que a instituição pode conhecer suas potencialidades e fragilidades 

para, assim, planejar e adotar práticas pedagógicas coerentes com os anseios pessoais e profissionais de 

seus alunos. 

Além disso, o planejamento da Instituição está intimamente relacionado ao Projeto 

Pedagógico e aos projetos dos cursos. O planejamento é efetivo, porém flexível, visto que é (re)adequado 

sempre que se torna necessário. Da mesma forma, os resultados obtidos na avaliação são contemplados no 

planejamento da Instituição, tanto a curto, quanto a médio e longo prazo. 

De acordo com o PDI e o PPI, a Estácio Brasília implantou em 2004 a Comissão Própria de 

Avaliação – CPA, responsável por todo o processo de Avaliação da Instituição. Semestralmente, são 

avaliados os professores e os serviços prestados pela Instituição. Não apenas o corpo discente avalia, mas 

os professores e o corpo técnico-administrativo também têm a oportunidade de avaliar a Instituição como 

um todo. 

A Avaliação Institucional tem o objetivo de viabilizar o planejamento geral e de subsidiar as 

coordenações de cursos no processo de avaliação do projeto pedagógico realizada anualmente em reunião 
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do colegiado de curso, além de prover informações essenciais para a formação de indicadores que possam 

maximizar a gestão pedagógica. 

Para que os objetivos da avaliação sejam concretizados, as ações são pautadas nas diretrizes 

curriculares de cada curso, no Plano de Desenvolvimento Institucional, no Projeto Pedagógico, e nas 

práticas pedagógicas e institucionais.  

Essa estratégia objetiva manter o curso sempre atual, sintonizado com as necessidades do 

mercado de trabalho dinâmico e competitivo, mediante atualizações periódicas sempre que necessárias 

pautadas em valores éticos e morais e na formação de atitudes para a mudança e para a atuação solidária; 

que promova a formação do profissional qualificado, com sólida base de conhecimento teórico, científico e 

humano, preparando o profissional para enfrentar as rápidas transformações da sociedade, do mercado e 

das condições de exercício profissional, como preconizam as diretrizes curriculares nacionais para os cursos 

de graduação. 

3.14 ATIVIDADES DE EXTENSÃO 

Apesar do cumprimento das atividades complementares não serem de cunho obrigatório, os 

alunos são incentivados a participar da programação de extensão através da realização de diferentes 

eventos. 

A realização dos eventos no Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos 

cumprem dois objetivos principais: 

 Possibilitar aos alunos a oportunidade de aprofundar temas de interesse social geral e 

profissional específico;  

 Além deste caráter didático-pedagógico, os eventos são considerados oportunidades 

de estreitamento dos laços entre a Instituição de Ensino Superior e a Sociedade onde 

ela está inserida. 

Ademais elencamos as atividades cujos objetivos estão em consonância com as necessidades e 

escopo do curso como Curso de Pós Graduação em Gestão Estratégica de Pessoas, VI Intercursos, “Um dia 

de Universitário”, Trote Solidário, Programa de Nivelamento, Projeto Imposto de Renda e VI Gincana do 

Conhecimento. Cabe ressaltar que os projetos citados encontram-se a disposição na Coordenação do 

Curso.  

 

3.15 PESQUISA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

O desenvolvimento da iniciação científica no curso está pautado na crença da necessária 

indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão na Estácio. 
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Essa associação deve se dá a partir do diálogo entre o princípio educativo e o princípio 

científico da pesquisa, que deve se estabelecer a partir da construção da capacidade de questionamento 

crítico e criativo, constante e processual, tanto através do próprio processo de ensino-aprendizagem, 

quanto, especialmente, através do desenvolvimento de projetos de investigação específicos, mediados 

pelas regras científicas, que impõem procedimentos teórico-metodológicos, visando à produção de 

conhecimento acerca da realidade, como instrumento de acesso a níveis mais críticos de consciência social.  

O campo disciplinar do curso caracteriza-se pela forte interdisciplinaridade que lhe deu 

origem, bem como por formar um profissional com múltiplas formas de inserção num mercado de trabalho 

multifacetado. O estímulo à pesquisa junto ao corpo discente deve assegurar a inter-relação com áreas 

correlatas, de modo a consolidar as especificidades das disciplinas do curso, através da interlocução com 

outras áreas de conhecimento afins. 

Iniciar o aluno na experiência da pesquisa implica na necessidade de desenvolvimento de 

projetos de investigação específicos. 

3.15.1 POLÍTICA INSTITUCIONAL DE PESQUISA 

A partir da resolução nº. 03/2007 de 7 março de 2007 foi regulamentado o programa de 

iniciação científica da Estácio Brasília, e o apoio ao desenvolvimento de projetos de iniciação à pesquisa, 

nas respectivas áreas de atuação dos cursos de graduação.  

A pesquisa na Estácio Brasília tem como premissa a produção e a transmissão de 

conhecimentos. Para isso, ela busca a produção científica, organizando-se de forma a permitir 

constantemente o aperfeiçoamento das atividades de ensino e extensão, para responder com competência 

às demandas socialmente requeridas de integração entre os diferentes segmentos da instituição, de 

interdisciplinaridade, de aplicabilidade e de parcerias com a sociedade. 

Com a finalidade de desenvolvimento da pesquisa, a Estácio Brasília adota mecanismos de 

estímulos aos professores, possibilitando a efetiva realização dessa atividade, sem prejuízo de seu trabalho 

no campo do ensino; pois, como já foi dito sempre se procura vincular a pesquisa ao ensino e à extensão. 

Portanto, as atividades de pesquisa são permanentemente estimuladas, especialmente, para: 

 A formação de pessoal docente em cursos de pós-graduação  

 A realização de convênios com instituições vinculadas à pesquisa. 

 A divulgação dos resultados das pesquisas realizadas em periódicos institucionais e em 

outros, nacionais ou estrangeiros. 

 A manutenção de intercâmbio com instituições científicas, buscando incentivar contatos 

entre pesquisadores e o desenvolvimento de projetos comuns. 

 A realização de simpósios destinados ao debate de temas científicos. 
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 A implantação de núcleos temáticos de estudos. 

 A ampliação e atualização permanente da biblioteca. 

É priorizada a pesquisa vinculada aos objetivos do ensino e inspirada em dados da realidade 

regional e nacional, sem detrimento da generalização dos fatos descobertos e de suas interpretações. 

3.15.2 PESQUISA COMO MECANISMO DE FORMAÇÃO ACADÊMICA 

A pesquisa científica nas IES particulares, mesmo que em caráter embrionário, distingue as 

instituições de ensino privadas preocupadas apenas em formar quadros para o mercado de trabalho 

daquelas que ultrapassam a linha da graduação nos moldes convencionais, praticando, na plenitude, o 

conceito de universidade. Para essas Instituições, os cursos de graduação devem ter um compromisso com 

a compreensão, com o desenvolvimento da criatividade e do espírito de investigação, através de uma 

constante verificação e complementação do aprendizado através da pesquisa e da Iniciação científica.  

Sendo assim, por meio das atividades de pesquisa pretende-se preparar inteligências, instigar 

cidadãos no exercício da investigação científica que gera conhecimento e que, direta ou indiretamente, 

resultará em produção de riqueza e contribuições efetivas para solucionar os problemas sociais. 

O Curso Superior de Tecnologia em Recursos Humanos parte da premissa como linha de 

pesquisa a importância dos Recursos Humanos para uma organização, com foco nos eixos Gestão e 

Fundamentos da Administração, Gestão e Ferramentas de atuação em Recursos Humanos bem como 

Gestão Empresarial e Planejamento de Pessoas visando a melhoria dos resultados organizacionais e da 

qualidade de vida da sociedade. Objetiva apresentar norte fundamental da Administração assim como 

pesquisar fatores como a Gestão de Competências, analisar o perfil adequado dos possíveis candidatos ao 

cargo com o Recrutamento e Seleção, a importância dos treinamentos e seu impacto no Desenvolvimento 

Organizacional bem como avaliação de desempenho,  mensurar os reflexos do Clima Organizacional, 

analisar e apreciar a relação dos benefícios oferecidos nas empresas X aspectos motivacionais, a política de 

cargos e salários e a Segurança no ambiente de trabalho. 

Pretende-se no desenvolvimento do Curso a realização de projetos com abordagens 

direcionadas à realização e participação de eventos e inserção nas realidades regionais e estaduais, 

consolidando e/ou reconstruindo saberes. As atividades de iniciação científica realizadas pelos acadêmicos 

deverão possibilitar a interdisciplinaridade entre os campos de conhecimento articulando e ampliando a 

visão de pesquisa. 

3.16 MONITORIA 

A monitoria da Estácio Brasília condizente com o que estabelece a Lei de Diretrizes e Base – 

LDB – de Nº 9.394/96, em seu Artigo 84: “os discentes da Educação Superior poderão ser aproveitados em 
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tarefas de ensino e pesquisa pelas respectivas instituições exercendo funções de monitoria, de acordo com 

seu rendimento e seu plano de estudos”. 

A monitoria possibilita ao aluno uma alternativa que desperta vocação para a docência a ser 

exercida e para o desenvolvimento de atividades de pesquisa e extensão, assim como a colocação em 

prática de teorias estudadas no processo de formação. Esta atividade é importante tanto para a Instituição 

quanto para os discentes, pois lhes possibilitará tornar-se parte fundamental no processo ensino-

aprendizagem.  

Dessa forma, o regulamento da monitoria do Centro Universitário Estácio Brasília estabelece 

como objetivo maior incrementar o interesse pelo magistério e propiciar a interação entre o corpo discente 

e docente em benefício da qualidade do ensino ministrado pela instituição. Na resolução estão descritas as 

atribuições do monitor, assim como o plano de trabalho a ser desenvolvido. A admissão dar-se-á por meio 

de processo seletivo. O desenvolvimento das atividades de monitoria não implica necessariamente vínculo 

empregatício como Centro Universitário. Segundo as disposições finais da Resolução Nº 01 de 03 de 05 de 

2006, a monitoria poderá ou não ser remunerada e o monitor fará jus a um certificado de monitoria 

emitido pela Direção Geral.  

O Centro Universitário Estácio Brasília encoraja os alunos a se engajarem em atividades de 

monitoria posto que a mesma enquadra-se na vivência plena da vida acadêmica dos mesmos. A cada dois 

semestres consecutivos são oferecidas vagas de monitoria para disciplinas que possuem um grau mais 

elevado de dificuldade na compreensão do seu conteúdo programático. 

A seleção dos monitores baseia-se no rendimento acadêmico do aluno na(s) disciplina(s) em 

questão, no seu coeficiente de rendimento acadêmico acumulado até o momento em questão (CR) e na 

sua maturidade intelectual e pessoal.  

Em seu propósito mais amplo, a monitoria compreende a participação dos discentes no 

exercício de tarefas vinculadas à prática do ensino e da pesquisa em disciplinas específicas, sempre 

supervisionadas por um professor-orientador. Dessa maneira, é possível promover o desenvolvimento das 

potencialidades do “monitor” para a docência universitária e para a investigação científica. 

Ainda, tendo em vista o caráter universalista do ensino superior e o aspecto humanista do 

curso, o processo que se inaugura com o relacionamento entre o professor-orientador e o monitor não se 

esgota no aprendizado deste, mas sim incentiva a integração de alunos de diferentes períodos no curso e 

na instituição e a maior participação do corpo docente no projeto acadêmico-pedagógico do curso. 

Assim sendo, a monitoria é um veículo indispensável para o aperfeiçoamento da formação 

profissional do corpo docente, da melhoria do ensino e do projeto pedagógico do Curso. 
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3.17 ATENDIMENTO AO ALUNO 

O Curso Tecnólogo em Gestão de Recursos Humanos, em consonância com as políticas e 

diretrizes institucionais adotadas pelo Centro Universitário Estácio Brasília, visando o pleno 

desenvolvimento do estudante, associa à qualidade do ensino ministrado, ações efetivas de atendimento a 

seus discentes.  

Entre os projetos que fazem parte das ações institucionais de atendimento ao aluno destacam-

se: apoio pedagógico, assistência ao aluno, inserção no mercado de trabalho e acompanhamento ao 

egresso. 

O Centro Universitário Estácio Brasília desenvolve um programa de nivelamento para os alunos 

de graduação. Oferecendo modalidades de apoio pedagógico, a fim de dar mais segurança aos alunos na 

sua vida acadêmica. 

As modalidades de apoio pedagógico adotadas pelo instituição são:  

 de nivelamento e reforço – programa implementado desde 2010, buscando minimizar as 

deficiências de conhecimentos apresentados em áreas pontuais pela maioria dos egressos 

do ensino médio, bem como dar reforço aos conteúdos específicos da área de formação; 

 de complementação curricular - atividades didáticas desenvolvidas paralelamente à matriz 

curricular com a orientação de docentes da Estácio Brasília, sob forma de pequenos cursos, 

oficinas, grupos de estudo on line, através da sala de aula virtual; 

 de orientação psicopedagógica – atividades organizadas em parceria com o Núcleo de 

Pesquisa em Educação – NUPE, do curso de Pedagogia, que objetiva colaborar com os 

alunos na percepção de suas dificuldades de aprendizagem, bem como possibilitar a 

descoberta de outras formas de aprendizagem, mais adequadas ao perfil acadêmico de 

cada discente. 

Ainda em relação ao programa de nivelamento, vale ressaltar que a adesão do aluno se dá em 

duas condições: obrigatória – para o nivelamento vinculado; é voluntária para o nivelamento livre. Nesta 

modalidade, o aluno poderá escolher, entre as atividades oferecidas, as que mais se adaptem a seus 

horários e às suas possibilidades. 

Outro projeto implementado no curso, com foco no apoio ao discente, em especial, para a 

construção de uma prática de estudos autônoma e disciplinada, é o Projeto Grupo de Estudos, que fomenta 

a livre organização dos alunos em grupos de, no máximo, cinco alunos, para o desenvolvimento de 

atividades de estudos e pesquisa, também sob a supervisão do NUPE. 

Com esses projetos a Estácio Brasília vem contribuindo para uma melhor formação do aluno, 

procurando suprir déficits de conhecimento, aprofundar conteúdos, desenvolver competências, habilidades 
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e atividades, buscando atingir o perfil desejado para os egressos dos cursos de graduação e de graduação 

tecnológica. 

Outras fontes de apoio aos alunos, disponibilizados pela Estácio Brasília são: 

 Ambiente Virtual de Aprendizagem - webAula, que vem a ser um canal de comunicação 

entre aluno e professor. Nele os professores disponibilizam textos, exercícios e todo 

material necessário para a disciplina, bem como, mensagens para a turma, 

complementando a atuação em sala de aula e favorecendo a concretização de uma 

aprendizagem significativa. 

 Espaço Estágio e Empregos – E3, que por meio de um serviço gratuito e informatizado, 

integrado ao mercado de trabalho, oferece estágios e empregos a seus graduandos ou já 

graduados, utilizando um banco atualizado de empresas parceiras, com sucessivas boas 

ofertas. De acordo com a legislação em vigor, foram estabelecidas diretrizes, normas e 

procedimentos, unificando processos e atendimentos. 

 Acompanhamento ao egresso – Programa de Acompanhamento de Egressos - PAE, que 

possibilita o acompanhamento da trajetória dos egressos dos cursos de graduação e 

graduação tecnológica, por meio de ações centradas em três grandes focos: o primeiro se 

refere ao acompanhamento da trajetória do ex-aluno na sua vivência profissional através 

de seus avanços e vitórias, investigando, também, as dificuldades que se relacionem à sua 

formação acadêmica; o segundo, vinculado ao primeiro e desenhado num formato 

avaliativo, possibilita que este mesmo aluno, baseando-se na experiência conquistada no 

mercado de trabalho, registre sua percepção sobre aspectos do seu curso, tais como a 

biblioteca, as atividades acadêmicas, laboratórios etc, possibilitando, com a contribuição de 

nossos egressos, um feedback avaliativo, que subsidie a reflexão não só a respeito dos 

aspectos gerais do trabalho institucional, mas também sobre as dimensões mais específicas 

dos Projetos Pedagógicos dos diferentes Cursos; o terceiro foco está relacionado à inserção 

no mercado de trabalho, tendo o E3 como agente de integração. 

 

3.17.1 Atividades de nivelamento 

A Estacio Brasilia desenvolve um programa de nivelamento para os alunos de graduação, 

buscando minimizar as deficiências de conhecimentos apresentados em áreas pontuais pela maioria dos 

egressos do ensino médio. 

A Estacio Brasilia oferece modalidades de apoio pedagógico, a fim de dar mais segurança aos 

alunos na sua vida acadêmica. 
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As modalidades de apoio pedagógico adotadas pela Estacio Brasilia são: a) de nivelamento, b) 

de reforço e c) de complementação curricular, ou seja, atividades didáticas desenvolvidas paralelamente à 

matriz curricular com a orientação de docentes da instituição, sob forma de pequenos cursos, oficinas, 

grupos de estudo on line, através da sala de aula virtual. 

a) As modalidades de nivelamento objetivam criar condições para que os alunos desenvolvam 

as habilidades e competências necessárias ao cumprimento das atividades propostas pelo curso. Com elas, 

pretende-se minimizar a deficiência de conhecimento apresentada pelos egressos do ensino médio. Desta 

forma, tais atividades destinam-se prioritariamente, mas não exclusivamente aos alunos do 1° período de 

qualquer curso oferecido pela Estacio Brasilia. 

b) As modalidades de reforço objetivam recuperar falhas e/ou lacunas nos conhecimentos dos 

alunos no decorrer do semestre letivo, resultando do acompanhamento do desenvolvimento pedagógico 

dos alunos, por meio da verificação da aprendizagem do aluno. 

c) As modalidades de complementação curricular podem ser realizadas por alunos de qualquer 

período, em qualquer curso da Estacio Brasilia. Os alunos escolhem a disciplina que desejam cursar para 

melhor enriquecer sua formação, atendidas as especificidades de cada disciplina. 

Vale ressaltar, que a adesão ao programa de nivelamento é voluntária. O aluno poderá 

escolher, entre as atividades oferecidas, as que mais se adaptem a seus horários e às suas possibilidades. 

Com esses projetos a Estacio Brasilia vem contribuindo para uma melhor formação do aluno, 

procurando suprir déficits de conhecimento, aprofundar conteúdos, desenvolver competências, habilidades 

e atividades, buscando atingir o perfil desejado para os egressos dos cursos de graduação e de graduação 

tecnológica. 

O Curso Tecnólogo em Recursos Humanos segue as políticas e diretrizes institucionais 

adotadas pela Estacio Brasilia para efetivar o apoio pedagógico aos seus alunos, acreditando que, para que 

o estudante possa se desenvolver em sua plenitude acadêmica, é necessário associar, à qualidade do 

ensino ministrado, ações efetivas de atendimento ao estudante.  

Para fornecer apoio pedagógico aos alunos, além do trabalho desenvolvido pelo NUPE, a 

Estacio Brasilia dispõe da Biblioteca Virtual, que vem a ser um canal de comunicação entre aluno e 

professor. Nele os professores disponibilizam textos, exercícios e todo material necessário para a disciplina, 

bem como, mensagens para a turma, complementando a atuação em sala de aula e favorecendo a 

concretização de uma aprendizagem significativa. 

No âmbito do Curso, são vários os mecanismos de avaliação utilizados pelos professores, a fim 

de se perceber o desenvolvimento do trabalho pedagógico e a apreensão deste pelos discentes. Nesse 

sentido, a formação dos alunos é acompanhada de perto, de uma forma sistemática, mas, apesar dos 
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esforços despendidos, alguns alunos não conseguem superar as dificuldades encontradas para acompanhar 

a dinâmica do curso. 

Para esses estudantes, oferecemos, quando necessário, um programa de aprendizagens 

necessárias para o seu percurso acadêmico, ainda no decorrer do próprio período letivo. 

O trabalho é realizado, ainda, através de: estudos dirigidos, oficinas específicas, discussões 

com tele-vídeos e outras atividades. 

a) Acompanhamento ao egresso 

Para realizar o acompanhamento de egressos o Curso conta com o apoio institucional do 

Programa de Acompanhamento de Egressos - PAE.  

A Estacio Brasilia, desde a sua fundação, vem acompanhando a trajetória de seus egressos. 

Este acompanhamento se institucionalizou com a criação do PAE, cuja atuação está centrada em três 

grandes focos.  

O primeiro se refere ao acompanhamento da trajetória do ex-aluno na sua vivência 

profissional através de seus avanços e vitórias, investigando, também, as dificuldades que se relacionem à 

sua formação acadêmica.  

O segundo, vinculado ao primeiro e desenhado num formato avaliativo, possibilita que este 

mesmo aluno, baseando-se na experiência conquistada no mercado de trabalho, registre sua percepção 

sobre aspectos do seu curso, tais como a biblioteca, as atividades acadêmicas, laboratórios etc. Com isto, 

além do acompanhamento, este Programa estimula o fornecimento, por parte dos nossos egressos, de um 

feedback avaliativo, que subsidie a reflexão não só a respeito dos aspectos gerais do trabalho institucional, 

mas também sobre as dimensões mais específicas dos Projetos Pedagógicos dos diferentes Cursos. 

Finalmente, o terceiro foco está relacionado à inserção no mercado de trabalho. o Centro 

Universitário Estácio Brasília, buscando favorecer essa inserção e dando continuidade à política praticada 

para o encaminhamento a estágios, oferece aos ex-alunos orientação para as vagas de trabalho oferecidas 

pelas instituições conveniadas. 

3.17.2 ESTÁGIOS E EMPREGOS 

A Estácio Brasília, através de um serviço gratuito e informatizado integrado ao mercado de 

trabalho, oferece estágios e empregos a seus graduandos ou já graduados por meio de um banco 

atualizado de empresas parceiras, com sucessivas boas ofertas. De acordo com a legislação em vigor, 

diretrizes, normas e procedimentos. 

Funções principais: 

 Incentivar o acesso de alunos e de formados à prática profissional; 
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 Estabelecer ligação entre os programas de Graduação e de Pós-Graduação com as 

expectativas do mercado; 

 Propor parcerias que colaborem para a melhoria constante da qualificação dos 

graduandos e graduados. 

O acesso, tanto para o aluno (graduando ou formado) quanto para as empresas se 

cadastrarem, deve ser feito pela Internet, bastando para isso login e senha. 

O processamento de avaliação é feito através do sistema, pelo estudante e validado pelo 

Coordenador do Curso ou pelo Orientador do Estágio, a partir de 90 (noventa) dias. 

 

3.18 CORPO DOCENTE 

O corpo docente do curso atende aos parâmetros de qualidade exigidos pela legislação de 

ensino, bem como a composição do NDE e do Colegiado de curso e sua regularidade de funcionamento. A 

composição desses órgão está relacionado em anexo a este PPC. 

O corpo docente é constituído por professores com formação nas diferentes áreas do 

conhecimento envolvidas no curso, com titulação mínima de mestre, admitindo-se, a título excepcional, 

professores com titulação de especialista na respectiva área, desde que de comprovada experiência 

docente e profissional. 

O processo de escolha de professores para compor o quadro docente obedece aos seguintes 

critérios: 

 Recebe pessoalmente ou por e-mail os currículos de candidatos a compor o quadro 

docente, arquivando-os em pastas próprias para utilização quando necessário; 

 Quando há necessidade de contratação de professores, o Coordenador primeiramente 

verifica se há no quadro docente professor com perfil adequado (aderência de formação 

acadêmica e experiência em docência e profissional) para lecionar a disciplina; 

 Na hipótese de não haver professor no quadro com perfil e disponibilidade para assumir a 

disciplina, o coordenador faz verificação semelhante (aderência de formação acadêmica e 

experiência em docência e profissional) no banco de currículos convidando o candidato 

com perfil adequado a comparecer a instituição para entrevista com o coordenador; 

 Se na entrevista é confirmado que o candidato tem perfil adequado às necessidades do 

curso, este é convidado a ministrar uma aula pública em que há a presença de no mínimo 

outros quatro professores/coordenadores; 

 Se considerado apto a lecionar a disciplina, o candidato é apresentado a Reitoria com a 

recomendação de contratação, o que é de pronto realizado. 
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O acompanhamento das atividades docentes e da execução curricular se dá de diversas 

formas: 

 Por meio da avaliação institucional, oportunidade em que os discentes anonimamente 

avaliam os docentes quanto a aspectos de didática, cumprimento do plano de ensino, 

responsabilidade e compromisso com o processo ensino-aprendizagem, etc. 

 Por meio de reuniões bimestrais realizadas com cada turma em sala de aula, quando os 

alunos são incentivados a avaliar a qualidade do ensino e apresentar as suas sugestões 

para o aprimoramento do processo ensino-aprendizagem no curso. 

 Por intermédio de reuniões com os representantes de turma; 

Em processos informais de consulta, considerando a proximidade do gabinete do coordenador 

de curso das salas de aula e a presença diária deste nos corredores onde se localizam as salas de aula. 

 

3.18.1 CAPACITAÇÃO DOCENTE 

Dispomos hoje de um conhecimento e de uma forma de abordar os problemas relacionados à 

compreensão dos processos de ensino e aprendizagem eficazes. Sua aplicação, no entanto, exige uma 

mudança no papel do professor, advinda de uma nova percepção da função social do ensino e das 

finalidades educativas. Em outras palavras, provêm do perfil profissional do aluno que pretendemos formar 

e que resulta, por sua vez, do tipo de sociedade a que aspiramos. É urgente a adoção de uma educação 

voltada à formação integral da pessoa em todas as suas capacidades, entre elas também as profissionais. A 

finalidade é formar pessoas competentes para a vida. É aqui que se entende que, além do “saber” 

(conteúdos conceituais), devem constituir conteúdos de aprendizagens as habilidades, as técnicas e as 

estratégias, ou seja, o “saber fazer” (habilidades e competências), a formação em valores, o “saber ser” e o 

“saber viver” (aspecto relacional). 

Ensinar implica dominar habilidades, técnicas e estratégias de ensino, isto é o domínio de 

determinados procedimentos capazes de assegurar os resultados pretendidos. Temos a certeza de que não 

é suficiente o conhecimento teórico sobre estes processos, para isto é preciso que a formação dos 

professores esteja estreitamente relacionada à prática real da sala de aula em um processo sistemático, no 

qual se conjuguem a utilização de modelos de ensino, a fundamentação sobre suas características, a análise 

de seu funcionamento, a sua revisão e a sua adequação às características do contexto, dos alunos e do 

próprio professor. 

Para oferecer suporte adequado a nossos docentes foi criado o Programa de Incentivo à 

Qualificação Docente (PIQ), que se constitui em diversos espaços de interlocução com os professores que 

atuam em cada curso , para fomentar a troca de experiências, permitindo que o docente encontre na 
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relação, no diálogo com o colega, uma reflexão conjunta e partilhada que lhe permita superar os desafios 

enfrentados cotidianamente.  

O PIQ inclui ações que enfatizam a formação continuada com vistas ao  aprimoramento 

acadêmico elaborado em dois eixos fundamentais: 

1. O primeiro apresenta módulos básicos centrados na prática pedagógica nos quais serão 

discutidos os temas: Planejamento de Ensino, Metodologia e Estratégias de Ensino, 

Avaliação do Processo Ensino-Aprendizagem e Interatividade em sala de aula e que se 

destinam a todos os professores que atuam nos cursos de Graduação, Graduação 

Tecnológica e Pós Graduação, nas modalidades presencial e a distância. 

2. O segundo eixo está centrado na formação pedagógica específica, e, portanto, numa 

perspectiva estratégica, na qual serão oferecidos módulos criados para atender a 

demandas geradas pelos Projetos Pedagógicos dos Cursos, como exemplo o módulo 

Formação de Professor em Docência online , tendo em vista a expansão da EAD. 

Frente à necessidade de abrangência nacional, os módulos que integram o PIQ utilizam a 

metodologia de ensino à distância, quer na modalidade on line, quer na teletransmissão. Para tanto, a 

Diretoria de Ensino à Distância apresenta-se como parceira e norteadora das melhores práticas nesse 

sentido, garantindo a qualidade e o acesso de todos os docentes ao Programa  

Os módulos são disponibilizados ao longo do ano, abrangendo o público docente 

nacionalmente, que poderá cursá-los a qualquer momento, inclusive de forma simultânea. As inscrições 

serão realizadas on line, pelo Sistema de Informações Acadêmicas - SIA, no limite das vagas disponibilizadas 

por turma. Os professores contam com a orientação de um tutor da área de Educação que orientam e 

incentivam o aprofundamento dos temas.  

O apoio ao docente dá-se especialmente através do PIQ - Programa de Incentivo à Qualificação 

Docente que oferece oportunidades de formação continuada, através do PIQ FORMAÇÃO; incentivos, na 

forma de apoio financeiro à participação em eventos e cursos através do CONCURSO INTERNO NACIONAL 

DE PRODUÇÕES CIENTÍFICAS E PROJETOS DE EXTENSÃO e do FORUM ANUAL DE DOCENTES ESTÁCIO; 

prêmio de remuneração variável aos melhores docentes, através do PIQ REMUNERAÇÃO. 

Além dos programas nacionais informados anteriormente, a Estácio Brasília desenvolve outras 

ações pontuais para capacitar e incentivar o desenvolvimento das compet~encias e habilidades do docente. 

Semestralmente organizamos o Fórum Docente Local com o objetivo de discutir temas de 

caracter administrativo e pedagógico, bem como planejar e difundir ações relacionadas aos programas de 

extensão e de iniciação científica da unidade. 
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A partir do primeiro semestre de 2015, a Estácio Brasília implementou o Prêmio Professor 

Nota Dez, com o objetivo  de dar vizibilidade, prestigiar e valorizar as ações inovadoras e os principais 

destaques do corpo docente.
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3.18.2 APRESENTAÇÃO DO CORPO DOCENTE  

Professores Titulação 
Experiência 
Profissional 
(em anos) 

Experiência 
Acadêmica 
(em anos) 

C.H. em 
sala  

C.H em 
outras 

atividades 
CH Total 

Numero 
Publicações 
(últimos 3 

anos) 

Regime de 
Trabalho 

Alex Delgado Gonçalves Casañas Mestre 18 16 16 0 16 - Parcial 

André Luis Gomes Pompas Especialista 10 6 12 4 16 - Parcial 

Carlos Francisco da Silva Doutor 21 21 12 4 16 2 Parcial 

Cristiano de Souza Silva Especialista 10 2 16 0 16 1 Horista 

Edward Lima Marialves de Melo Mestre 16 13 20 0 20 - Horista 

João Paulo Pimentel Especialista 18 9 12 4 16 - Parcial 

Paulo Roberto Lobão Lima Mestre 28 20 4 20 24 1 Parcial 

Rafael Rabelo Nunes Doutor 9 6 12 8 20 1 Parcial 

Raphael Alves Bruce Especialista 10 1 16 4 20 - Parcial 

Régio Rocha Lopes Especialista 11 8 12 0 12 - Horista 

Rodrigo Carpes dos Santos Especialista 7 2 12 0 12 - Horista 

Valério Aymoré Martins Mestre 27 8 12 4 16 7 Parcial 

Welder Maurício de Souza Mestre 11 12 12 4 16 - Parcial 
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3.18.3 Quadro resumo da titulação docente 

Titulação Qtde. %  

Doutor 2 15,4% 
Mestre 5 38,5% 
Especialista 6 46,1% 
Total 13 100% 

3.18.4 Quadro resumo experiência no magistério superior 

Tempo Nº de docentes % 

De 0 a 5 anos 3 23,2% 
De 6 a 10 anos 5 38,4% 

Acima de 10 anos 5 38,4% 
Total 13 100% 

3.18.5 Quadro resumo experiência profissional 

Tempo Nº de docentes % 

De 0 a 5 anos 0 0% 
De 6 a 10 anos 2 15,4% 
Acima de 10 anos 11 84,6% 

Total 13 100% 

3.18.6 Quadro resumo regime de trabalho 

Regime Qtde. % do total 

Tempo Integral 0 0% 
Tempo Parcial 9 69,2% 

Horista 4 30,8% 
Total 13 100% 

3.18.7 Quadro resumo publicações por docente 

Regime Qtde. % do total 

De 0 a 5 publicações 12 92,3% 
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De 6 a 10 publicações 0 0% 
Acima de 10 publicações 1 7,6% 

Total 13 100% 

 

3.19 Administração acadêmica 

Em coerência com a proposta institucional de implementar uma gestão institucional democrática e de construir um projeto acadêmico-administrativo 

integrado, a instituição se propõe a realizar uma gestão coletiva e dialogada, com a participação dos diferentes membros da comunidade universitária.  

A gestão acadêmica do curso, respeitando os princípios básicos que orientam a gestão institucional, busca promover a unidade acadêmica e 

pedagógica do Curso, através de reuniões da Coordenação do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos e encontros de capacitação com 

diferentes temas, com o colegiado e discentes, garantindo o mesmo padrão de qualidade para o ensino oferecido nos diferentes campi, mediante as seguintes 

estratégias:  

 Realização de Encontros Pedagógicos a cada semestre; 

 Validação das ementas e renovação da bibliografia do curso, em consonância com o Corpo Docente; 

 Análise e comentários sobre a Comissão Permanente de Avaliação - CPA; 

 Apresentação do Projeto Pedagógico do Curso; 

 Apresentação da matriz curricular do curso; 

 Avaliação do semestre anterior; 

 Apresentação de diretrizes e metas para o semestre seguinte; 

 Análise dos resultados e definição de metas para o curso; 

 Reunião de Representantes de Turma com apresentação de temáticas atuais e sugeridas pelos próprios Alunos e debates sobre questões 

relacionadas ao Curso.  
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A gestão do Curso tem ainda como compromissos básicos norteadores de suas ações a articulação das atividades de ensino, pesquisa e extensão e a 

busca constante da qualidade acadêmica. Para tanto, foi planejada uma estrutura acadêmico-adminstrativa que favorece a agilidade e organicidade dos processos 

de gestão, voltada para o cumprimento da missão do curso e articulada às políticas mais amplas de gestão propostas na Estácio Brasília. 

A estrutura organizacional do Curso possibilita a uniformização das ações nos diversos campi onde o curso se realiza. 

Coordenação Pedagógica / suas funções básicas se referem à: 

 Construir os Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC);  

 Construir e atualizar matrizes curriculares e planos de ensino das disciplinas; 

 Coordenar o processo de construção e atualização dos planos de aula e do material didático; 

 Definir a bibliografia dos cursos; 

 Propor requisitos mínimos de infraestrutura para os cursos;  

 Propor perfil dos coordenadores de cursos e dos docentes por disciplina; 

 Definir as diretrizes específicas para atividades acadêmicas nas modalidades presencial e a distância (atividades complementares, estágio, 

iniciação científica, linhas de pesquisa, extensão, monitoria, TCC, sistema de avaliação);  

 Acompanhar os currículos atuais, propondo atualizações e adequações às diretrizes curriculares; 

 Discutir o PPC com coordenadores/docentes; 

 Coordenar a implantação do PPC;  

 Desenvolver o plano de capacitação docente;  

 Instruir e acompanhar o cumprimento das exigências regulatórias; 

 Propor ações de melhorias nos cursos, a partir da análise dos resultados de avaliação interna e externa (ACG e ENADE). 

Coordenação de Curso / suas funções básicas se referem à: 

 Implementar e gerenciar nas unidades os projetos elaborados pelo Centro de Conhecimento; 
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 Contribuir para elaboração e atualização do Projeto Pedagógico do Curso; 

 Atender e orientar o corpo discente (modalidades presencial e EAD) sobre assuntos pedagógicos; 

 Planejar e executar os projetos de atividades complementares e de extensão; 

 Atender e orientar docentes e discentes sobre atividades complementares e de extensão; 

 Analisar e conceder isenção de disciplinas; 

 Informar sobre o curso aos possíveis interessados e candidatos de vestibular; 

 Coordenar e promover acordos para estágios; 

 Orientar e monitorar os docentes; 

 Analisar com a CPA e os professores do curso o resultado da Avaliação Institucional, propondo ações locais para melhoria contínua; 

 Preparar Relatórios de Auto-Avaliação do Curso (CPA); 

 Realizar o processo seletivo para recrutamento de professores; 

 Preparar a infraestrutura do curso e receber as Comissões do MEC em processos de autorização, reconhecimento/renovação; 

 Propor e implementar ações voltadas para o ENADE; 

Coordenação de Estágios: planeja e propõe estratégias de aproximação do corpo discente ao mercado de trabalho. Colabora com a Coordenação 

Geral e as Gerências Acadêmicas no acompanhamento e avaliação das atividades de estágio do corpo discente. 

 

3.20 ATUAÇÃO DO (A) COORDENADOR (A) 

O coordenador cumpre as suas atribuições mediante a articulação permanente com os demais coordenadores, seja nas reuniões do CONSU onde tem 

assento nato, seja por meio de reuniões individuais, em especial com os coordenadores de cursos que tem disciplinas comuns. Como resultado dessas 

consultas/avaliações o Coordenador, em reuniões individuais com os docentes discute a condução da disciplina, deliberando em conjunto os ajustes necessários. 

Da mesma forma, em reuniões individuais ou conjuntas com os docentes do curso, dependendo da situação, propõe a revisão e os ajustes nos programas das 

disciplinas que, considerados necessários, são submetidos ao colegiado de curso para aprovação. As matrículas são planejadas em conjunto pelos coordenadores e 
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Pró-reitoria Acadêmica e realizadas conforme calendário aprovado nessas reuniões. Considerando a proximidade do Coordenador do curso dos docentes e 

discentes, e sua presença constante junto às turmas e professores, aspectos relacionados à prática pedagógica, à frequência e pontualidade dos docentes, 

disciplinares envolvendo os discentes ou docentes e todos os demais envolvendo o regime escolar são de fácil acompanhamento, havendo a intervenção do 

Coordenador sempre que exigido. A composição e atribuições do Colegiado de Curso são definidas no Capítulo VII, artigos de 34 A 42. Na ação junto aos Discentes, 

o Coordenador tem horário disponível para o pronto atendimento, bem como contribui na orientação pedagógica, fomentando a aprendizagem e o saber. 

Promove encontros entre os representantes de turma, discutindo os projetos e buscando melhorias. constantemente vai ás salas promover discussões e debates 

que vislumbrem a melhoria da qualidade do ensino. Os alunos têm a oportunidade de se comunicar pela internet, via e-mail no site da Estácio Brasília ou 

endereçamento eletrônico pessoal do Coordenador, de conhecimento da comunidade acadêmica do curso. 

3.20.1 EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL, DE MAGISTÉRIO SUPERIOR E DE GESTÃO ACADÊMICA DO COORDENADOR 

O coordenador é Graduado em Processamento de Dados pela Faculdade Católica de Ciências Humanas, possui Especialização em Metodologia do 

Ensino Superior pela União Educaional de Brasília (UNEB) e Mestrado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Atua desde 

1987 como Empregado Público da Conab (Companhia Nacional de Abastecimento), onde atuou como Analista de Tecnologia da Informação, e assumiu, durante 

diversos períodos, cargos de Gerência de Tecnologia da Informação. Recentemente, atua como Diretor de Tecnologia da Informação na Defensoria Pública da 

União. Além disso, o coordenador tem vasta carreira acadêmica atuando como docente desde 1995. Já ministrou diversas disciplinas nesse período, entre elas: 

Análise de Sistemas; Tópicos Avançados em Programação; Engenharia de Software em cursos de Graduação e Pós-Graduação. Desde 2010, atua como 

coordenador dos cursos de Tecnologia da Informação do Centro Universitário Estácio de Brasília. 

3.20.2 REGIME DE TRABALHO DO (A) COORDENADOR (A) DO CURSO 

O Coordenador do curso tem regime de trabalho em período parcial, dedicando 20 h semanais à administração e à condução do curso. O horário de 

trabalho é de 19h15 às 22h45min, o que possibilita amplo acesso à comunidade acadêmica sem comprometer as demais atribuições definidas no Regimento 

Interno Unificado para a coordenação do curso. O atendimento aos professores e alunos é realizado rotineiramente durante o turno das aulas, podendo ainda, por 

requerimento de alunos ou professores se dar no horário alternativo, nesse caso, com agendamento prévio. Deve-se ressaltar que a carga horária do coordenador 

é compatível com o quadro docente, e com o número de alunos do curso. Além disso, um de seu horário de trabalho também condiz com o turno de 
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funcionamento do curso (19h e 15 min. às 22h45 min.). Há total compatibilidade com os horários das demais unidades administrativas da Estácio Brasília, não 

havendo nenhum prejuízo ou solução de continuidade dos trabalhos em decorrência da carga-horária e horário de trabalho do Coordenador. 

3.21 NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

Para atender aos dispositivos presentes nos novos instrumentos regulatórios do INEP/MEC (2008) foi criado o Núcleo Docente Estruturante (NDE) que 

faz parte da gestão acadêmica do curso. 

A Portaria de N. 147, de 2 DE FEVEREIRO DE 2007,  cita: 

(...)IV. indicação da existência de um núcleo docente estruturante, responsável pela formulação do projeto pedagógico do curso, sua 
implementação e desenvolvimento, composto por professores: a) com titulação em nível de pós-graduação stricto sensu; b) contratados 
em regime de trabalho que assegure preferencialmente dedicação plena ao curso; ec) com experiência docente. 

Este núcleo tem como missão criar, implantar e consolidar o Projeto Pedagógico do Curso Superior de Gestão de Recursos Humanos. Ele 
responde pela concepção e diretrizes norteadoras do curso em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais. 

O NDE é composto por 05 docente sendo 02 Doutores, 05 Mestres e 06 Especialistas  que têm uma dedicação integral ou parcial ao curso, atendendo 

às suas especificidades e exigências. 

O NDE está em permanente interação com os professores responsáveis pelas atividades acadêmicas articuladas à formação dos alunos tais como: 

estágio supervisionado, atividades de iniciação científica e pesquisa, atividades de extensão, do projeto integrador e trabalho de conclusão de curso. 

Este núcleo tem como compromisso básico e norteador de suas ações a articulação para as atividades de ensino, pesquisa e extensão, garantindo 

adequada operacionalização, na busca constante da qualidade acadêmica. 

Para tanto, foi planejada uma estrutura acadêmico-administrativa que favorece a agilidade e organicidade dos processos de gestão, voltada para o 

cumprimento da missão do curso e vinculada às políticas mais amplas de gestão propostas no CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE BRASÍLIA. 
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Com efeito, em conformidade com o disposto na Lei e no sentido de colaborar com o adequado planejamento e execução do curso é que este  Núcleo 

Docente Estruturante – NDE vem propor o acompanhamento do curso, nos seus eixos estruturantes e tendo sobretudo, como foco a eficiência do processo de 

aprendizagem e o impacto do curso no ambiente de mercado por meio da  empregabilidade de seus alunos. 

 

3.21.1 QUALIFICAÇÃO ACADÊMICA E PROFISSIONAL DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE – NDE 

Para atender aos dispositivos presentes nos novos instrumentos regulatórios do INEP/MEC (2008) foi criado o Núcleo Docente Estruturante (NDE) que 

faz parte da gestão acadêmica do curso. 

O NDE é composto por professores que têm uma dedicação integral ou parcial ao curso, atendendo às especificidades do mesmo. 

Este núcleo tem como missão criar, implantar e consolidar o Projeto Pedagógico do Curso. Ele responde pela concepção e diretrizes norteadoras do 

curso em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais. 

O NDE está em permanente articulação com os professores responsáveis pelas atividades acadêmicas articuladas à formação dos alunos tais como: 

estágio supervisionado, atividades de iniciação científica e pesquisa, atividades de extensão e trabalho de conclusão de curso. 

Este núcleo tem como compromisso básico norteador de suas ações a articulação para as atividade de ensino, pesquisa e extensão, garantindo 

adequada operacionalização, na busca constante da qualidade acadêmica. 

Para tanto, foi planejada uma estrutura acadêmico-adminstrativa que favorece a agilidade e organicidade dos processos de gestão, voltada para o 

cumprimento da missão do curso e articulada às políticas mais amplas de gestão propostas na instituição. 

 

3.21.2 COMPOSIÇÃO DO NDE 

Professores Titulação 
Experiência 
Profissional 
(em anos) 

Experiência 
Acadêmica 
(em anos) 

Numero 
Publicações 
(últimos 3 

Regime 
de 

Trabalho  
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anos) 

Paulo Roberto Lobão Lima Mestre 28 20 1 TP 
João Paulo Pimentel Especialista 18 9 0 TP 
Régio Rocha Lopes Especialista 11 8 0 TP 
Raphael Alves Bruce Especialista 10 1 0 TP 

 

3.22 ADEQUAÇÃO DA FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

O corpo docente do curso apresenta formação adequada às suas atividades, uma vez que tem em seu quadro um doutor, um especialistas e uma 

maioria de docentes com a titulação de mestre. Os profissionais possuem experiência acadêmica, demonstrada pelo tempo de atuação no Magistério Superior. 

Boa parte dos professores lecionou ou leciona em instituições de ensino básico do Distrito Federal, o que contribui, em termos de experiência prática, para a 

atuação no curso.  

Ao lidar com a busca de profissionais formados e capacitados para as demandas do curso, A Estácio Brasília, acompanhando os Referenciais para 

Formação de Professores do MEC, Parecer CNE/CP 09/2001, no tópico primeiro sobre a concepção de competência é nuclear na orientação do curso de formação 

de professores, acredita que:  

"Atuar com profissionalismo exige do professor, não só o domínio dos conhecimentos específicos em torno dos quais deverá agir, mas, 
também, compreensão das questões envolvidas em seu trabalho, sua identificação e resolução, autonomia para tomar decisões, 
responsabilidade pelas opções feitas. Requer ainda, que o professor saiba avaliar criticamente a própria atuação e o contexto em que 
atua e que saiba, também, interagir cooperativamente com a comunidade profissional a que pertence e com a sociedade". 

Por estas razões, a Estácio Brasília assume que o corpo docente de uma instituição de ensino representa a essência que alimenta sua função 

primordial. Ora, para que se possa construir um corpo docente comprometido com a política acadêmica da instituição, não basta a contratação de profissionais 

titulados (especialistas, mestres, doutores). Esse tipo de preocupação representa uma prioridade a ser atendida, em face das exigências legais a respeito, 

devendo-se, na medida das contratações e dispensas, fazer o acompanhamento constante dos índices de mestres e doutores no curso, conforme padrões de 

qualidade do Ministério da Educação, porém a experiência profissional e o comprometimento com a educação e a instituição são elementos de igual importância.  
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Além disso, é imperativo o acompanhamento do profissionalismo docente, de seu desempenho acadêmico, bem como do emprego de técnicas e 

dinâmicas metodológicas interativas com os alunos. Nesse sentido, a titulação, a satisfação dos alunos, assiduidade, a dedicação, a seriedade, o aprimoramento 

permanente, o interesse no desenvolvimento de projetos acadêmicos e sociais, o desempenho nas avaliações do corpo discente, são elementos que contam para 

a avaliação do exercício acadêmico do professor. Na atribuição de disciplinas ao corpo docente, considera-se o perfil acadêmico e profissional do docente quanto à 

compatibilidade de seus conhecimentos e experiências em relação ao conteúdo a ser desenvolvido, ponto este que é fundamental para o bom desenvolvimento e 

integração no curso. 

É necessário buscar na composição do corpo docente o equilíbrio em sua formação pela representação de professores entre teóricos e doutrinadores, 

profissionais de reconhecida competência, que possam transmitir seus conhecimentos e experiências práticas. Um corpo docente eclético reúne o profissional, 

competente, titulado e o pesquisador. Este é o perfil dos profissionais que a Estácio tem como professores.  

3.23 COERÊNCIA DO CORPO DOCENTE COM A PROPOSTA CURRICULAR 

A formação dos docentes do programa é adequada à proposta curricular, uma vez que suas formações contemplam as disciplinas que ministram, 

além de que as maiorias dos professores possuem graduação na área específica do curso ou são mestres e doutores e possuem graduações específicas que estão 

de acordo com as disciplinas que ministram. A atuação desses últimos justifica-se, ainda, pela importância de contar com a contribuição das diferentes áreas do 

conhecimento no estudo do processo educacional, tendo em vista a amplitude do mesmo. 

Na atribuição de disciplinas ao corpo docente, é levado em conta o perfil acadêmico e profissional do docente quanto a compatibilidade de seus 

conhecimentos e experiências em relação ao conteúdo a ser desenvolvido, ponto este que é fundamental para o bom desempenho e integração no curso. 

72 

De acordo com o PDI, a Instituição prima pela constante qualificação e formação do Corpo Docente. As reciclagens e aperfeiçoamento têm sido 

constantes. Os professores participam de seminários, simpósios, congressos, palestras e Workshop, sempre com vistas a atualização, contando para isso com total 

apoio da Instituição.  
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O Plano Institucional de Capacitação Docente prevê, ainda, a sua realização via cursos, visando atender as necessidades sem perder de vista a 

Instituição Global. Os objetivos principais do Plano Institucional de Carreira Docente são: - Qualificar docentes da Instituição, e da comunidade local e regional 

quando de interesse, para constituir o quadro de pessoal, visando a melhoria da qualidade do ensino, integrando a pesquisa e a extensão; - Oportunizar condições 

de atualização e aperfeiçoamento dos professores da Instituição.  

Ademais, Estácio Brasília tem apoiado as diversas iniciativas de seus professores no sentido de buscar melhor qualificação profissional, dentre as quais 

destacamos: - Concessão de Bolsas para participação de cursos de Especialização, Mestrado e/ou Doutorado; - Concessão de auxílio financeiro para participação 

em eventos científicos, tecnológicos, artísticos, culturais, etc., como forma de intercâmbio e atualização de conhecimentos; - Concessão de auxílio financeiro para 

participação de treinamentos específicos, para os docentes dos cursos mantidos pela Faculdade; - Manutenção de infraestrutura adequada (biblioteca, 

laboratórios, escritórios, salas especiais, computadores, etc.) para dar suporte aos estudos de pós-graduação, bem como as atividades de ensino, pesquisa e 

extensão.  

Além dessas iniciativas, da insituição fomenta, de outras formas, a melhoria permanente da qualidade do ensino de graduação e das demais 

atividades com destaque para as seguintes iniciativas: - Revisão permanente e estudo dos currículos oferecidos; - Criação de mecanismos e meios para melhoria 

da qualidade do ensino e estudo de métodos para aferição desta qualidade.  

3.25 PLANO DE CARREIRA E DE QUALIFICAÇÃO DO CORPO DOCENTE 

A política de capacitação é definida e regulamentada por meio de dispositivos legais e institucionais, contemplando critérios para a concessão de 

incentivos destinados a apoiar professores para cursar a pós-graduação, previsão de incentivo para a formação continuada, com seminários voltados para a área 

pedagógica de formação de professores e com a participação efetiva do curso.  

De acordo com o PDI, a Instituição prima pela constante qualificação e formação do Corpo Docente. As reciclagens e aperfeiçoamentos têm sido 

constantes. Os professores participam de seminários, simpósios, congressos e palestras, sempre com vistas à atualização, contando para isso com total apoio da 

Instituição. O Plano Institucional de Capacitação Docente prevê, ainda, a sua realização via cursos, visando atender as necessidades sem perder de vista a 

Instituição Global.  
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A Estácio Brasilia tem apoiado as diversas iniciativas de seus professores no sentido de buscar melhor qualificação profissional, dentre as quais 

destacamos: 

I. Concessão de Bolsas para participação de cursos de Especialização, Mestrado e/ou Doutorado; 

II. Concessão de auxílio financeiro para participação em eventos científicos, tecnológicos, artísticos, culturais, etc., como forma de intercâmbio e 

atualização de conhecimentos; 

III. Concessão de auxílio financeiro para participação de treinamentos específicos, para os docentes dos cursos mantidos pela Faculdade; - 

Manutenção de infraestrutura adequada (biblioteca, laboratórios, escritórios, salas especiais, computadores, etc.) para dar suporte aos estudos de pós-graduação, 

bem como as atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

3.26 CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO: ATUAÇÃO NO ÂMBITO DO CURSO 

Os setores que atendem diretamente, prestando serviços acadêmicos e administrativos são: a Secretaria Acadêmica, Sala de Matrícula, E3, Sala de 

Apoio as professores coordenadores, Biblioteca, Laboratórios de Informática,  Agência Experimental de publicidade e Propaganda, Coordenação de Extensão, 

Coordenação de Iniciação Cientifica, CDTI. Os funcionários que integram os setores acima citados são treinados e capacitados para o atendimento aos docentes e 

discentes. Periodicamente os funcionários são convocados a fazer treinamentos internos e externos, visando a atualização e a capacitação para melhor atender. O 

corpo técnico-administrativo atua de forma coerente com a proposta do curso.  

A Instituição busca colaboradores que estejam em consonância com os objetivos propostos. Ademais, a Estácio Brasília, por meio do seu plano de 

carreira e de qualificação busca a capacitação continuada. Para ser admitido no corpo técnico-administrativo da instituição, o candidato passa por uma seleção, da 

qual constam: a) análise curricular; b) entrevista; c) prova escrita de português, redação e informática. Quanto ao Plano de Qualificação, Capacitação e 

Aperfeiçoamento do Corpo Técnico-administrativo, são estabelecidas como metas permanentes: - Oferecer aos seus funcionários administrativos cursos de 

graduação e pós- graduação Lato-Sensu por meio de programas próprios ou por convênio com outras Instituições; - Oportunizar aos funcionários administrativos a 

participação em seminários, eventos, congressos, palestras e eventos similares, mediante indicação pelos Coordenadores de Curso e/ou chefes de setor.  
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Além disso, o funcionário administrativo participante dos cursos de graduação oferecido pela Estácio Brasília faz jus a uma bolsa de até 100% (cem 

por cento) e 50% (cinquenta por cento) para os cursos pós-graduação latu sensu.  

3.26.1. Adequação da Formação e experiência profissional  

De acordo com o PPI e PDI, a instituição possui plano de carreira para o corpo docente e empregados técnico-administrativos, com critérios definidos 

de admissão e progressão. Possui ainda programas de qualificação profissional e de melhoria da qualidade de vida. Há excelente clima institucional, pautado pelo 

investimento nas relações interpessoais, com elevado grau de satisfação pessoal e profissional. O quadro técnico-administrativo é suficiente para responder aos 

objetivos e atividades da instituição, sem prejuízo ao funcionamento de nenhum serviço da instituição. Há avaliação semestral do nível de satisfação do quadro 

técnico-administrativo realizado pela Comissão Própria de Avaliação – CPA. Para os processos de contratação, busca-se alocar o profissional com o máximo de 

aderência ao seu perfil de formação e com a maior experiência possível. Todos os profissionais devem ter, preferencialmente, experiência na área do ensino 

superior. 

3.26.2 Implementação das Políticas de Capacitação no Âmbito do Curso 

De acordo com o PPI e PDI a Instituição prima pela constante qualificação e formação do quadro técnico-administrativo. O treinamento o 

aperfeiçoamento têm sido constantes.  

A Instituição também dispõe de política de qualificação profissional. Frequentemente são oportunizados cursos, participação em congressos e 

seminários, e concessão de bolsas de estudo. Os critérios de qualificação são claros e explícitos nos documentos institucionais. Aos funcionários técnico-

administrativos é concedida bolsa de estudo para a graduação na própria Instituição de 100% do valor do curso. Conforme pode ser verificado nas avaliações 

promovidas pela CPA, os funcionários estão totalmente satisfeitos com o estímulo dado pela Instituição.  

3.26.3 Coerência do Corpo Técnico Administrativo com a Proposta Curricular 

De acordo com o PDI, o perfil e a dedicação do corpo técnico-administrativo é coerente com a proposta da Instituição, cobrindo todas as necessidades 

para o bom funcionamento da Faculdade e especificamente do curso. Parcela considerável possui curso superior ou está cursando.  
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No tocante à proposta curricular do curso, o corpo técnico-administrativo atende às expectativas para o bom funcionamento das atividades 

cotidianas na medida em que o trabalho é conjunto e dá suporte para a organização e planejamento docente. 
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4. INFRAESTRUTURA 

4.1. BIBLIOTECA ASSIS CHATEAUBRIAND 

No tocante aos títulos indicados na bibliografia básica cumpre ressaltar que são adquiridos para todas as disciplinas do curso três diferentes títulos 

compreendendo todo o programa do curso. Ademais, registra-se que a proporção adquirida é de um exemplar para até cinco vagas oferecidas. Existe uma planilha 

que é rigorosamente preenchida e conferida em todos os semestres para que o acervo esteja compatível com a proposta pedagógica do curso. 

A Biblioteca Estácio Brasília, planejada para atender a comunidade acadêmica, facilitando acesso à pesquisa, estimulando seu desenvolvimento por 

meio dos diversos tipos de documentos convencionais e não convencionais, oferecendo infraestrutura bibliográfica necessária às atividades de ensino, pesquisa e 

extensão, com um acervo que se expande rapidamente para atender às necessidades, não somente da própria instituição, mas também da comunidade local. 

Desta forma, a Biblioteca está acessível aos alunos, professores e funcionários, sendo que o ambiente favorece o convívio com os livros, periódicos e 

outros materiais bibliográficos e audiovisuais, proporcionando o necessário embasamento e a complementação dos conhecimentos ao ensino, pesquisa e 

extensão desenvolvidos na instituição. 

A área física da biblioteca é de 335m² no térreo e 223m² no primeiro andar, somando um total de 558m². Todo o acervo de livros, periódicos e 

multimeios estão concentrados no térreo da biblioteca. 

Descrição da organização do Espaço Físico: 

 Seção de Empréstimo; 

 Seção de Referência; 

 Seção de Periódicos; 

 Seção de Processos Técnicos; 

 Área para Estudo Individual; 

 Área para Estudo em Grupo; 

 Área para pesquisa on-line; 
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 Área para digitação de trabalhos acadêmicos; 

As condições de preservação da Biblioteca e do acervo consistem na limpeza frequente dos materiais bibliográficos e audiovisuais, das prateleiras e 

equipamentos, uma vez que não há problemas com umidade, dadas às condições climáticas da região do Planalto Central e por ser arejado o local da Biblioteca. A 

limpeza da Biblioteca é realizada diariamente. 

Os mobiliários e os equipamentos à disposição dos usuários estão adequados a este tipo de ambiente. O ambiente atual da Biblioteca possui 

acabamentos que estão dentro dos padrões utilizados para o fluxo de pessoas. 

A Biblioteca dispõe, assim, de acomodações adequadas para os usuários, bem como de mobiliários padronizados para acomodação do acervo. As 

condições ambientais podem ser descritas como favoráveis. A iluminação é bem distribuída. 

4.1.1. Descrição do acervo 

  

O acervo geral da Biblioteca conta com 14.249 títulos e 47.155 exemplares, distribuídos entre livros, periódicos, e materiais não convencionais como 

fitas de vídeo, DVDs, CD-ROM, mapas, dentre outros materiais. O acervo total da biblioteca, por tipo de material, até o presente momento, é descrito na tabela a 

seguir: 

 

Tipo de Obra Títulos Exemplares 

Livros  10.192 38.903 
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TCC, Dissertação e Tese 3.025 3.025 
Periódicos  121 4.139 
Multimeios 771 865 
Mapas 65 80 
Folhetos 75 143 
Total Geral 14.249 47.155 

 

Os livros que a biblioteca dispõe estão distribuídos por área de conhecimento conforme a tabela abaixo: 
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Áreas do Conhecimento, títulos e exemplares: 

Classificação Áreas do Conhecimento Nº Títulos Exemplares 

0 Generalidades. Informação 1.697 7.716 
1 Filosofia / Psicologia 868 2.168 
2 Religião / Teologia 41 80 
3 Ciências Sociais 3.217 15.927 

5 
Matemática e ciências 
naturais 

363 2.295 

6 
Ciências aplicadas. 
Tecnologia 

1.006 4.101 

7 
Artes / Recreação / 
Divertimento  

230 865 

8 
Língua / Linguística / 
Literatura 

1.064 2.358 

9 
Geografia / Biografia / 
História  

281 551 

Total Geral: 8.767 36.061 

 

Os livros, periódicos e materiais audiovisuais/ multimídias, de acordo com o curso, são descritos na tabela a seguir: 

Aquisições 1999/2014 

Aquisição 1999/2012 
Livros 

Periódicos 
Audiovisual/ 
Multimídia Títulos Exemplares 

Administração 1.666 5.718 870 90 

Ciências Contábeis 160 638 136 5 

Comunicação Social (Jornalismo e 
Publicidade e Propaganda) 

459 1967 189 10 

Direito 2.021 8.777 549 450 

Engenharia de Produção 980 4.595 299 5 

Computação (Redes, Sist.Int., Sist.Inf.) 610 2.795 354 40 

Matemática 366 1.859 10 1 
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Pedagogia 1.312 4.131 503 95 

Turismo (e gestão do turismo) 560 1.267 102 65 

Outras áreas 1.787 3.113 647 30 

TOTAL 9.921 34.860 3.659 791 

 

4.1.2 Multimídia 

O acervo de multimídia está sendo ampliado, estando disponível para a comunidade acadêmica por empréstimo, a saber: ao corpo docente pelo 

prazo de quatro dias e para o corpo discente e funcionários dois dias. 

4.1.3 Jornais e revistas 

A Biblioteca dispõe de periódicos online, disponíveis no site da biblioteca, adequados à proposta do curso. 

4.1.4 Processamento técnico 

Para o preparo técnico do material bibliográfico é adotado como parâmetro a Classificação Decimal Universal - CDU e a catalogação simplificada com 

base no AACR-2, com adaptações conforme as necessidades do usuário. Há etiquetas de lombada, para armazenamento dos livros nas estantes, estando todos 

carimbados e etiquetados, disponíveis para empréstimo. 

4.1.5 Política de aquisição, expansão e atualização do acervo 

A política de atualização volta-se para a manutenção do acervo bibliográfico e áudio visual atualizado e adequado ao currículo dos cursos de 

graduação, técnicos, projetos de pesquisa e atividades de extensão. A atualização do acervo é realizada através de aquisições semestrais de novos títulos além de 

edições mais atualizadas dos títulos existentes. A aquisição de novas obras para complementar o acervo é feita de acordo com as solicitações dos coordenadores, 

professores, e usuários. 

As aquisições são programadas para o início de cada semestre, mas quando uma necessidade é identificada pode haver aquisição de livros, periódicos 

ou materiais de apoio, fora da programação semestral, para garantir ao aluno melhores condições para realizar seus estudos e pesquisas. Também é realizado, 
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periodicamente, um levantamento das necessidades de livros que precisam ser adquiridos, para que o acervo permaneça atualizado, atendendo assim aos 

padrões de qualidade exigidos. 

O processo de aquisição da biblioteca consiste das seguintes etapas: 

1. Cada professor faz um levantamento dos livros necessários para sua disciplina; 

2. Este levantamento é apresentado ao Coordenador do Curso que o encaminha, primeiramente, à biblioteca para conferência da existência ou não 

dos livros no acervo; 

3. Posteriormente o Coordenador do Curso apresenta a listagem dos livros que necessitam ser adquiridos á Pró-reitoria de Graduação, que faz uma 

nova análise; 

4. A Pró-reitoria de Administração e Finanças é consultada sobre a disponibilidade de recursos financeiros para aquisição dos mesmos; e encaminha 

para a Reitoria que autoriza a compra, semestralmente; 

5. Por último, o setor responsável pela compra da faculdade, envia os pedidos de livros para licitação junto às editoras e distribuidores de livros. O 

acervo bibliográfico do Centro Universitário Estácio de Brasília atende os requisitos quantitativos e qualitativos exigidos pela LDB, devidamente atualizado e 

compostos por livros, periódicos, DVD, fitas cassetes, jornais, revistas. A maior parte do acervo se constitui de um título para cada seis alunos, conforme 

quantidade recomendada pelo MEC, nas Bibliografias Básicas. 

4.1.6 Atualização do acervo no âmbito do curso 

A expansão do acervo específico para o curso será feita gradualmente, seguindo a proposta de bibliografia básica do presente projeto e de acordo 

com as necessidades e exigências do curso, por indicação dos coordenadores e professores, para atender à bibliografia básica do curso e à bibliografia 

complementar. 

4.1.7 Facilidades para acesso às informações (catálogo, internet) 

1. As facilidades para acesso às Informações podem ser resumidas em: 
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 Comutação Bibliográfica (fornecimento de cópias de artigos de periódicos localizados em universidades e instituições integrantes do Catálogo 

Coletivo Nacional de Publicações Periódicas, do IBICT/CNPq). 

 Acesso à Internet; 

 Acesso ao Catálogo on-line da Biblioteca; 

 Acesso a Revistas Eletrônicas; 

 Pesquisa em CD-ROM; 

 Pesquisa bibliográfica por e-mail. 

2. A biblioteca busca desenvolver relações institucionais para compartilhamento e intercâmbio de acervo e de informações, como por exemplo, na 

participação da Rede Pergamum de Bibliotecas e no convênio com a Biblioteca São Basílio Magno – do Instituto de Ensino Superior do Centro Oeste. 

4.1.8 Informatização 

A Biblioteca está toda informatizada, o sistema utilizado é o Pergamum – Sistema Integrado de Bibliotecas. O acervo encontra-se todo cadastrado e 

catalogado no sistema, sendo que as pesquisas desses documentos são feitas tanto por alunos como pela comunidade, na própria biblioteca nos terminais de 

consulta ao acervo ou pela Internet - através do link “Catálogo on-line” - no site www.facitec.br/biblioteca. 

O Pergamum é um dos melhores softwares para bibliotecas universitárias do Brasil, que possibilita a emissão de diversos relatórios e estatísticas para 

controle dos serviços da biblioteca e para suprir as exigências do MEC. O Módulo de consulta permite que o usuário tenha acesso aos materiais do acervo e que a 

informação desejada possa ser recuperada por título, autor ou assunto. O usuário também pode utilizar o serviço de reserva, exclusão de reserva, consulta de 

situação de empréstimo e débitos, além da renovação dos livros já emprestados, basta utilizarem o seu número de matrícula e sua senha pessoal. 

O módulo de empréstimo interage com todos os dados (situação do livro, disponibilidade do exemplar, etc.) contando efetivamente com facilidades 

como o código de barras e leitoras ópticas que permitem maior agilidade no atendimento.  
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4.1.9 HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

O funcionamento da Biblioteca é de segunda a sexta-feira das 7h30min às 22h30min ininterruptamente, e aos sábados da 7h30min às 13h00min. 

4.1.10 SERVIÇOS 

A Biblioteca possui acesso físico e virtual para consulta ao acervo. O empréstimo de livros está informatizado, podendo ser acessado através do sítio 

do Centro Universitário Estácio de Brasília no link “Catálogo on-line” através do Sistema Pergamum para consulta e reserva de materiais. Para efetivar o 

empréstimo ou renovação o usuário deve estar em dia com o prazo de devolução do material já emprestado. Para cada empréstimo será permitida prorrogação, 

desde que não haja reserva para outro usuário. No caso de haver mais de uma reserva para a mesma obra, observar-se-á, rigorosamente a ordem cronológica das 

reservas. 

Em geral a biblioteca oferece os seguintes serviços: Empréstimo domiciliar; pesquisa bibliográfica; estudo e leitura de jornais e revistas no próprio 

recinto. O empréstimo domiciliar é facultado aos alunos, professores e funcionários da Faculdade, inscritos na biblioteca. Os alunos e funcionários têm a quota de 

retirada de 06 (seis) livros por sete dias, enquanto os professores têm o prazo de quinze dias para a mesma quantidade de livros. Alunos concluintes poderão 

dispor de 09 (nove) livros por quinze dias, devido ao trabalho de conclusão de curso exigir maiores quantidades de material bibliográfico. A devolução do material 

emprestado deve ocorrer até o último dia do compromisso firmado entre o usuário e o serviço de empréstimo, de acordo com a data carimbada dentro do livro ou 

impressa em recibo. A não devolução na data prevista implicará em multa diária por livro, incluindo os sábados. 

A biblioteca também dispõe de livros exclusivos para consulta local, podendo ser emprestados por horas para efeito de reprografia (conforme a lei de 

direitos autorais). O uso do material de referência e periódicos fica limitado ao âmbito da biblioteca, exceto para utilização em sala de aula, quando houver 

solicitação do professor. 

4.1.11 PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO 

O quadro de pessoal em exercício na biblioteca é constituído por 10 funcionários. A biblioteca é dirigida por profissional graduada em 

Biblioteconomia pela Universidade de Brasília e registrada no respectivo órgão de classe. No quadro auxiliar existem nove funcionários.  
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Quando da visita da comissão de avaliação disponibilizaremos relatório do acervo geral e do específico do curso. O acervo referente aos periódicos 

atende aos programas das disciplinas do curso na proporção adequada. 
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5. LABORATÓRIOS 

5.1 LABORATÓRIOS ESPECÍFICOS 

5.2 LABORATÓRIOS DE USO COMPARTILHADO 

O Centro Universitário Estácio de Brasília oferece a seus alunos laboratórios em várias áreas do conhecimento, devidamente equipados e instalados 

em salas específicas. Os laboratórios contam com materiais e equipamentos diversificados que simulam o ambiente encontrado em empresas das diversas áreas 

do ensino, podendo ser utilizados para disciplinas práticas dos cursos de Graduação, Pós-Graduação, Tecnólogos e extensão. 

Novos laboratórios já estão sendo disponibilizados aos discentes de forma e os laboratórios já existentes estão recebendo novos equipamentos e 

materiais para que sejam oferecidas as melhores e mais modernas condições de ensino. 

 

5.2.1 Laboratórios de Informática 

São 10 laboratórios, incluso o exclusivo para a biblioteca, e estão vinculados aos cursos da ESTÁCIO BRASÍLIA que 

necessitam da área de computação e tecnologia da informação. São laboratórios didático-pedagógicos que além de 

atender às diferentes demandas exigidas nos planos de ensino, são utilizados para a realização de provas eletrônicas. 

Durante o uso desses laboratórios os alunos contam com o auxílio de técnicos em informática que estão à disposição 

para esclarecer eventuais dúvidas sobre a utilização dos laboratórios e seus recursos, bem como para garantir que as 

normas do regulamento de uso sejam respeitadas por todos os usuários. 

5.2.2 NORMAS E PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA 

O acesso aos Laboratórios de Informática é permitido aos professores, funcionários, monitores e/ou alunos devidamente matriculados no Centro 

Universitário Estácio de Brasília, no entanto este acesso deverá obedecer à ordem estipulada para cada tipo de usuário, sendo: 

 Alunos, monitores e professores: horários pré-estabelecidos para aulas práticas e/ou teóricas cursadas ou ministradas por estes. 



 

84 
 

 Alunos: horários pré-estabelecidos para execução de tarefas extracurriculares ou utilização dos Laboratórios para atividades complementares às 

atribuições acadêmicas como pesquisas ou elaboração de trabalhos. 

 Funcionários e professores: Horários pré-estabelecidos pela Administração dos Laboratórios para atividades de interesse da ESTÁCIO BRASÍLIA. 

O agendamento de laboratório pode ser efetuado por telefone, pessoalmente no Depto. de TI e Comunicação ou por e-mail. 

É proibido usar nos Laboratórios de Informática programas de computador não adquiridos em acordo com as práticas legais, e a instalação e/ou 

utilização de qualquer programa de computador que não conste na lista de programas homologados ou que não esteja previamente instalado no laboratório onde 

se der seu uso sem a autorização prévia da Administração dos Laboratórios. 

É expressamente proibida a execução de qualquer programa baseado em Web (remoto ou localmente) que possa prejudicar o funcionamento de 

máquinas ou serviços dos laboratórios ou externos. Qualquer software instalado sem a autorização prévia será removido sem aviso prévio. 

Os equipamentos dos Laboratórios de Informática são destinados ao apoio às atividades de interesse da ESTÁCIO BRASÍLIA, sendo vedada a sua 

utilização em outras atividades, como: acesso a sites pornográficos, de entretenimento ou de cunho não acadêmico, jogos, reprodução de música e filmes. 

É proibido qualquer ação que prejudique o funcionamento dos equipamentos, como abrir ou desligar equipamentos, acionar a tecla reset, 

desconectar periféricos (mouse, teclado, vídeo), tirar equipamentos do lugar, mexer nos racks e equipamentos de rede que os compõe, cabeamento de rede 

lógica e elétrica, quadros de energia elétrica e ar-condicionado. 

É proibido desconectar os cabos de rede dos computadores tal como conectar à rede outros equipamentos que não pertençam ao laboratório em 

questão sem autorização previa da Administração dos Laboratórios. 

É proibida a entrada no laboratório com qualquer alimento ou bebida ou fumar nas suas dependências. Não é permitida a permanência de alunos nos 

laboratórios após os horários pré-estabelecidos ou desacompanhado de um responsável pelo laboratório (monitor, professor ou funcionário). 

5.2.3 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA 

Todos os Laboratórios de Informática bem como as redes a qual estes têm acesso e os servidores que oferecem serviços para os mesmos são 

protegidos por equipamentos de segurança (appliance) compostos por firewall com filtro de pacotes e filtro de estados, Sistema de Detecção de Intrusão (IDS), 
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proteção contra ataques Flood, SYN flood, land e simulação de protocolo. Proteção Ante Spoofing, controle de acesso à Internet (proxy), conversão de endereços 

(NAT). 

Compondo os recursos de segurança também há clientes antivírus em todos os computadores com gerenciamento e atualização centralizada, sistema 

de detecção e remoção de softwares maliciosos (spyware, malware) e sistema de distribuição remota de correções de software (gerenciamento de patches).  
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6. ESTRUTURA FÍSICA 

A estrutura física da ESTÁCIO BRASÍLIA está apresentada mostrando o inventário global de salas de aula, laboratórios, etc. Dispõe em sua estrutura 

instalações amplas e modernas, devidamente adequadas para o desenvolvimento com qualidade das atividades acadêmicas. 

O constante processo de investimento em reformas, ampliações e construção de novas estruturas físicas, de aquisição de equipamento e de 

contratação e qualificação de pessoal, proporciona dinamismo no ambiente da Instituição e no processo de ensino-aprendizagem.  

6.1 DESCRIÇÃO DA INFRAESTRUTURA 

A ESTÁCIO BRASÍLIA dispõe de amplas e modernas instalações, devidamente adequadas para o desenvolvimento das atividades de ensino, com 

qualidade.Localizada nos lotes 11, 12, 15 e 16 com área de 5.718 m² na CSG 09 em Taguatinga Sul, está instalada em um prédio constituído de dois blocos. O Bloco 

I possui três pavimentos e o Bloco II sete pavimentos, com uma área construída aproximada de 22.264,36 m2 em estrutura metálica com fechamento em alvenaria 

e fachadas frontais em vidro. A infraestrutura física é moderna, bem arejada e composta por: 

6.1.1 BLOCO I 

a. Térreo: 

 09 Laboratórios de Informática; 

 01 laboratório de Ativo de Redes; 

 01 Laboratório de Turismo; 

 01 laboratório de Habitação e escritório Modelo; 

 01 Laboratório de Alimentos e Bebidas; 

 01 sala de apoio as provas; 

 01 sala de reunião; 

 01 Copa; 

 01 Recepção/portaria com 05 catracas informatizadas para controle de acesso; 
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 01 elevador; 

 01 Auditório com 330 lugares; 

 01 Auditório com 80 lugares (Sala de Audiência); 

 01 Laboratório de Química; 

 01 Laboratório de Física; 

 01 Biblioteca, acervo, sala de estudo coletiva e 06 salas de estudo em grupo, sala de vídeo; 

 01 Elevador; 

 02 Baterias Sanitárias Femininas, e 

 02 Baterias Sanitárias Masculinas. 

b. 1º andar: 

 07 salas de aula, arejadas, iluminação própria, quadro branco, ventiladores; 

 09 gabinetes – Coordenações de Cursos; 

 02 Salas para os Docentes, equipada com salas de estar com televisão e armários, sanitários masculino e feminino, copa, ambiente de 

informática e sala de leitura e NDE; 

 01 Núcleo Docente Estruturante – NDE; 

 01 Sala de coordenação de provas; 

 01 Laboratório de Pedagogia (Brinquedoteca); 

 01 Núcleo Pedagógico – Nupe; 

 01 Laboratório de Matemática; 

 01 CDTI – Centro de Desenvolvimento de Tecnologia da Informação;  

 01 Manutenção Eletrotécnica; 

 01 Vestiário de funcionários; 

 01 Sala de repouso para funcionários; 
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 01 Bateria Sanitária Feminina; 

 01 Bateria Sanitária Masculina; 

 01 sala de equipamentos áudio visuais; 

 06 cabines de atendimento ao aluno, e 

 01 sala de apoio a captação de alunos. 

c. 2º andar: 

 01 gabinete – Coordenação de Pós-Graduação e Extensão; 

 03 salas de aula, arejadas, iluminação própria, carteiras estofadas, quadro branco, ar condicionado, som, data show e tela de projeção; 

 4 salas de aula, arejadas, iluminação própria, carteiras estofadas, quadro branco, ventiladores e data show e tela de projeção; 

 09 salas de aula, arejadas, iluminação própria, carteiras estofadas, quadro branco, ventiladores; 

 04 salas de aula, arejadas, iluminação própria, quadro branco; 

 01 sala da assessoria de comunicação e marketing; 

 01 Laboratório de Informática; 

 01 Laboratório de Rádio; 

 01 Estúdio de TV; 

 04 Ilhas de Edição; 

 01 estúdio Fotográfico; 

 Laboratório Fotoquímico; 

 01 Agência Experimental de Publicidade e propaganda; 

 01 LABOR; 

 01 Ateliê de Desenho; 

 01 Ateliê de Projetos; 

 01 Bateria Sanitária Feminina; 
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 01 Bateria Sanitária Masculina, e 

 01 sala de Telefonia. 

6.1.2 BLOCO II 

a. Térreo: 

 01 gabinete – Presidência do IESST; 

 01 sala de Gestores; 

 01 gabinete de apoio aos gestores; 

 01 gabinete de Coordenação de EAD; 

 01 sala de reunião equipada com capacidade para  17 pessoas; 

 01 recepção; 

 01 copa; 

 01 Secretaria Acadêmica; 

 01 sala do QG; 

 01 Sala de matrícula; 

 01 sala de vestibular; 

 01 sala de E3; 

 01 Gabinete de Recursos Humanos; 

 Ambiente de espera para atendimento para 50 pessoas nas secretarias; 

 Área de Convivência; 

 03 Lanchonetes; 

 01 Reprografia; 

 Praça de alimentação para 144 pessoas sentadas; 
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 01 Recepção/portaria com 06 catracas informatizadas para controle de acesso; 

 06 Elevadores; 

 02 Baterias Sanitárias Masculinas; 

 02 Baterias Sanitárias Femininas, e 

 02 Baterias Sanitárias para pessoas com deficiência 

b. 1º Andar: 

 12 salas de aula, arejadas, iluminação própria, carteiras estofadas, quadro branco, ventiladores, data show e tela de projeção; 

 02 Baterias Sanitárias Femininas; 

 02 Baterias Sanitárias Masculinas, e 

 02 Baterias Sanitárias para pessoas com deficiência. 

c. 2º Andar: 

 16 salas de aula, arejadas, iluminação própria, carteiras estofadas, quadro branco, ventiladores, data show e tela de projeção; 

 02 Baterias Sanitárias Femininas; 

 02 Baterias Sanitárias Masculinas, e 

 02 Baterias Sanitárias para pessoas com deficiência. 

d. 3º Andar: 

 16 salas de aula, arejadas, iluminação própria, carteiras estofadas, quadro branco, ventiladores, data show e tela de projeção; 

 02 Baterias Sanitárias Femininas; 

 02 Baterias Sanitárias Masculinas, e 

 02 Baterias Sanitárias para pessoas com deficiência. 

e. 4º Andar: 

 15 salas de aula, arejadas, iluminação própria, carteiras estofadas, quadro branco, ventiladores, data show e tela de projeção; 

 02 Baterias Sanitárias Femininas; 
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 02 Baterias Sanitárias Masculinas, e 

 02 Baterias Sanitárias para pessoas com deficiência. 

f. 5º Andar: 

 15 salas de aula, arejadas, iluminação própria, carteiras estofadas, quadro branco, ventiladores, data show e tela de projeção; 

 02 Baterias Sanitárias Femininas; 

 02 Baterias Sanitárias Masculinas, e 

 02 Baterias Sanitárias para pessoas com deficiência. 

g. Subsolo: 

 01 Laboratório de Hardware e Robótica; 

 01 Laboratório de Instalações Elétricas; 

 01 Laboratório de metrologia e Conforto Ambiental; 

 01 Laboratório de ludicidade; 

 01 sala de monitoramento; 

 01 sala de aula com 25 carteiras  estofadas e ventiladores; 

 04 depósitos de materiais; 

 01 arquivo morto; 

 01 almoxarifado; 

 01 sala de marcenaria; 

 01 sala de aula vazia para eventos; 

 01 sala de manutenção; 

 01 Laboratório de Tecnologias das construções; 

 01 Oficina de Maquetes; 

 01 central de provas, e  
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 01 sala de departamento de pessoal. 

6.2 ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARA O ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

A ESTÁCIO BRASÍLIA tem feito esforços no sentido de acolher alunos portadores de necessidades especiais, investindo em infraestrutura para deixar 

um ambiente compatível com as necessidades desses alunos. Há em todos os pisos elevadores para a locomoção de pessoas com necessidades especiais, rampas 

de acesso, adequação de sanitários e lavabos, bebedouros fabricados sob medida, porta de acesso lateral ao pavimento superior da biblioteca, elevador com 

capacidade para 680 quilos. 

6.2.1 Das Salas de Aula 

O prédio possui 127 (cento e vinte e sete) salas. Todas possuem piso em porcelanato e iluminação fluorescente, com 

dimensões de 44,80 a 134,40 m2, dotadas de poltronas universitárias estofadas, janelas basculantes e deslizantes, 

em vidro temperado, quadro branco e 4 (quatro) ventiladores de parede, algumas são equipadas com ar 

condicionado, som e data show com tela de projeção.  

6.2.2 Auditório 

Auditório com área de 342m2, localizado no térreo com capacidade para 330 (trezentos e trinta) lugares com 

poltronas estofadas, 01 (uma) mesa especial para palestrantes e um tablado para palco, sala de controle 

com equipamento multimídia e som, tela de projeção automática de 12m², 4 (quatro) portas especiais para 

emergência, revestimento acústico e acabamento em lambrix.  

6.2.3 Das Coordenações de Curso 

As coordenações de curso são equipadas com recursos necessários para o bom desenvolvimento das atividades. São gabinetes/salas individuais 

contendo: mesa de trabalho, estante, computador, telefone, cadeira de executivo, duas cadeiras de interlocutor e arquivo, além de iluminação fluorescente, piso 

em porcelanato. 
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6.2.4 Das Direções 

01 Gabinete destinados aos gestores e um gabinete da presidência do IESST, localizados no pavimento térreo, com antessala para recepção, mesas de 

trabalho, computadores, telefones, iluminação fluorescente, ar condicionado, piso em porcelanato. 

6.2.5 Da Secretaria Acadêmica 

A Secretaria Acadêmica e Financeira está funcionando em uma sala localizada no pavimento térreo, com iluminação 

fluorescente, piso em porcelanato, computadores, mesas de trabalho, ramais de telefone, arquivos deslizantes, 

impressora laser, ventilador, sistema eletrônico de senhas e ar condicionado. 

 

6.2.6 Da Sala de Matrícula 

Está localizada no térreo, com guichês de atendimento contendo computadores individualizados, 

balcão de atendimento em mármore, com vidro temperado e sala de espera com sistema eletrônico de senha, telefone, impressoras de cheques, impressoras de 

cupom fiscal e impressora laser. 

6.2.7 Das Lanchonetes 

O espaço físico destinado às lanchonetes localiza-se no pavimento térreo e possui os recursos necessários para 

garantir a qualidade dos serviços prestados, atualmente o aluno conta com 3 lanchonetes e um carro de pipoca na 

praça de convivência além de 36 mesas com 4 lugares cada para seu lanche, contam ainda com sistema de 

transmissão por data show para repasse de informações. 

6.2.8 Das Salas dos Professores  

Sala de professores está localizada no primeiro piso, com todo mobiliário necessário ao docente. Possui, ainda, 
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mesas de reunião, bancada de computadores com acesso à internet e intranet (ambos wireless), telefone, TVs, armários individuais, geladeira, quadro de avisos, 

bateria sanitária masculina e feminina e copa. 

 

6.2.9 Da Sala de Reprografia 

A reprografia se localiza no térreo e funciona nos três turnos. Ela possui balcão de atendimento, máquinas de 

reprografia, computador e impressora, equipamento para encadernação e estantes para organização das pastas dos 

professores. 

 

 

6.2.10 Da Coordenação de Pós-Graduação e Extensão 

A coordenação de pós-graduação está equipada com os recursos necessários para o bom desenvolvimento das atividades. Gabinete/sala individual 

com 13,57m2 contendo: mesa de trabalho, estante, computador, telefone, cadeira executiva, duas cadeiras de interlocutor e arquivo, além de iluminação 

fluorescente e piso em porcelanato.  

6.2.11 Núcleo Docente Estruturante 

O Núcleo Docente Estruturante se caracteriza pela representatividade do corpo docente do curso, tendo em vista a importância das suas decisões 

sobre os assuntos acadêmicos, condução e implementação dos projetos pedagógicos e das políticas institucionais. 

O objetivo do NDE é promover o trabalho integrado entre professores e alunos na construção do conhecimento, que garantirá a formação acadêmica 

prevista no projeto pedagógico dos cursos. Cabe ainda o planejamento, o controle e o acompanhamento das atividades acadêmicas, tomando as iniciativas 

necessárias para garantir da qualidade de ensino e consecução do projeto do curso. O CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE BRASÍLIA disponibilizou uma área de 

52m² com 10 cabines individuais de estudo com notebooks e mesa para reunião. 
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6.2.12 Do Serviço de Orientação e Atendimento Psicopedagógico - SOAP 

A sala de atendimento Psicopedagógico está equipada com 01 sala para atendimento individual de 05m2, com divã, som ambiente, tapete e 

computador. Uma sala de atendimento e apoio pedagógico dotado de recursos necessários para o bom desenvolvimento das atividades. Gabinete/sala individual 

com 06m2 contendo: mesa de trabalho, estante, computador, telefone, cadeira executiva, duas cadeiras de interlocutor e arquivo, além de iluminação 

fluorescente e piso em porcelanato. 

6.2.13 Salas de Reuniões 

Duas salas adequadas à reuniões, equipadas com cadeiras individuais, mesa de reunião e mesa de apoio, som data show e ar condicionado. 

6.3 DAS DEMAIS DEPENDÊNCIAS 

A ESTÁCIO BRASÍLIA possui, ainda, um conjunto de dependências que, agregadas as instalações e infraestrutura, proporcionam a realização das 

atividades desenvolvidas: 

 42 sanitários coletivos (15 masculinos, 15 femininos e 12 especiais) com área individual aproximada de 27,40m2 possuindo instalações para 

portadores de necessidades especiais. 

 02 salas que comportam o Centro de Processamento de Dados – CPD - com área total de 109m2, dotado de mesas de trabalho com cadeiras, 

microcomputadores, computadores servidores, telefone, estante e arquivo, localizado no 1º andar. 

6.4 EQUIPAMENTOS ESPECIAIS DE MULTIMÍDIA DE APOIO PEDAGÓGICO 

Visando a fornecer apoio pedagógico à comunidade acadêmica e adequação da metodologia à concepção do curso, a instituição disponibiliza 

equipamentos especiais que contribuem para o desenvolvimento da base crítico-social dos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. Os referidos 

equipamentos encontram-se abaixo relacionados: 

Relação de Equipamentos de Multimídia 

90 Datashows 

85 Telas de projeção 

60 Notebooks 
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16 Televisores de 29 polegadas 

05 Retroprojetores 

04 Vídeos K7 

08 DVDs 

01 Projetor de Slides 

06 Microsystems 

6.4.1 Coerência dos Recursos Materiais Específicos do Curso com a Proposta Curricular 

De acordo com o Plano Pedagógico de cada disciplina, os recursos materiais específico são adequados as exigências pré-estabelecidas nas ementas 

das disciplinas de cada curso ofertado pelo Centro Universitário Estácio de Brasília. 

6.5 ACESSIBILIDADE 

A ESTÁCIO BRASÍLIA possui uma estrutura que proporciona acessibilidade e conforto aos acadêmicos portadores de necessidades especiais: 

 4 (quatro) rampas que dão acesso às entradas principais da Faculdade (direita e esquerda);  

 6 (seis) vagas de estacionamento; 

 2 (duas) cadeiras de rodas para facilitar o acesso dos portadores de necessidades especiais; 

 2 (dois) portões de acesso no Bloco 1 e dois no Bloco 2, nas portarias principais da Faculdade, que facilitam o acesso de usuários de cadeira de 

rodas;  

 Banheiros: Bloco 1 - são 6 (seis) banheiros, sendo 3 (três) masculinos e 3 (três) femininos, distribuídos no andar térreo, 1º andar e 2º andar. Os 

banheiros possuem barra de segurança na parede, vaso sanitário e lavatório adaptados para portadores de necessidades especiais; Bloco 2 – são 

24 (vinte e quatro) banheiros, sendo 12 (doze) masculinos e 12 (doze) femininos, distribuídos do térreo ao 5º andar. Os banheiros são individuais, 

e possuem barra de segurança na parede, vaso sanitário e lavatórios adaptados para portadores de necessidades especiais; 

 Rampa de acesso ao andar térreo do bloco 2; 
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 Elevadores: Bloco 1 – 1 (um) elevador, com capacidade para 630kg, e abertura da porta adequada a usuários de cadeira de rodas, que se desloca 

no térreo, 1º andar e 2º andar; Bloco 2 – 6 (seis) elevadores, com capacidade para 630kg cada, e abertura da porta adequada a usuários de 

cadeira de rodas, que se desloca do subsolo até o 5º andar; 

 Rampa de acesso para deslocamento do 1º andar do Bloco 1 ao piso térreo do Bloco 2. 

 Biblioteca: A área física da biblioteca é de 335m² no térreo e 223m² no primeiro andar, somando um total de 558m². Todo o acervo de livros, 

periódicos e multimeios estão concentrados no térreo, facilitando o acesso aos portadores de necessidades especiais. Para maior eficiência no 

desempenho das atividades, a biblioteca possui uma sala para processamento técnico, separada do balcão de atendimento onde estão quatro 

computadores para realizar os empréstimos e devoluções. 

 Bebedouros: adaptados às necessidades de cadeirantes. 

 Telefone Público: Situa-se no andar térreo, próximo à Biblioteca, em local amplo, o telefone público próprio a cadeirantes. 

Vaga específica para portadores de necessidades 
especiais – entrada do bloco 1 

Rampa de acesso na entrada principal – bloco 2 
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Entrada planejada para portadores de necessidades especiais 
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Visualização da barra de apoio e espaço dos banheiros específicos para portadores de necessidades 
especiais 
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Visualização do elevador do andar térreo, do 

bloco 1 

 

Visualização do elevador do andar térreo, do 
bloco 2 

 

 

 
Rampa de acesso ao piso térreo do bloco 2. 
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Saída da biblioteca 

 
Acesso ao acervo da biblioteca 

 

 

 

 
Balcão de atendimento aos usuários da biblioteca 
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Adequação da altura do bebedouro à 

necessidade de cadeirante 

 
Adequação da altura do telefone público à 

necessidade de cadeirante. 

 

 


