
 

1 
 

 

 LABORATÓRIOS 
 
 

LABORATÓRIO DESCRIÇÃO ATUAÇÃO 

   
Laboratórios de Física I, 

II e III 

 
 

Laboratório específico para a realização das aulas 
práticas das disciplinas de Física. Cursos que podem 
utilizar esse espaço: Engenharia de Produção, 
Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Civil, 
Engenharia Elétrica, Arquitetura e Urbanismo. 
Principais recursos: kits didáticos de hidrostática, 
mecânica estática, trilho de ar linear, plano inclinado, 
anel de Gravesand, dentre outros. 

Cursos de 
Engenharias e 
Arquitetura e 

Urbanismo 

   
Laboratório de Química 

 

 
 

Laboratório para a realização das aulas práticas dos 
cursos de Engenharia de Produção, Engenharia Civil, 
Fisioterapia e Enfermagem. Conta com os materiais e 
equipamentos necessários para atender as disciplinas 
que envolvam operações básicas de laboratório e 
conceitos fundamentais de química, como análises 
estequiométricas e equilíbrio químico, preparo de 
soluções e atividades de síntese e análise inorgânica. 
Possui espaço físico com capacidade para atender até 25 
alunos. 

Cursos de 
Engenharias,  
Fisioterapia,  
Enfermagem 
e Arquitetura 
e Urbanismo 

   
Laboratório de Física III 

e Eletricidade  
 

 

Este laboratório tem o objetivo de apoiar as atividades 
de ensino para as seguintes disciplinas: Mecânica 
Aplicada, Processos de Fabricação, Conforto Ambiental, 
Instrumentação Industrial, Desenho e CAD, Engenharia 
do Produto e Projetos Integrados. Dada a importância da 
medição que permeia todas as áreas do conhecimento, 
esse laboratório visa também apoiar projetos de ensino, 
pesquisa e extensão que requeiram medição, ensaios e 
experimentos. 

Cursos de 
Engenharias 
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LABORATÓRIO DESCRIÇÃO ATUAÇÃO 

   
Laboratório de 
Eletrotécnica 

 

 

É utilizado para testes e experimentos práticos, visando 
a demonstração da teoria dada em sala de aula, assim 
como desenvolver aulas práticas das disciplinas: Física 
III e Eletrotécnica Elementar, além das atividades de 
iniciação científica e do projeto integrador. As principais 
atividades desenvolvidas são: medidas de resistores, 
indutores e capacitores, circuitos elétricos de corrente 
contínua e alternada, lei de OHM, leis de Kirchhoff, 
tensão e corrente eficaz, transformadores, instalações 
elétricas prediais. 

Cursos de 
Engenharias 

   

Laboratório de 
Habitação e Escritório 

Modelo 
 

 

É um laboratório orientado para atender ao seu 
principal demandante, o curso de Arquitetura e 
Urbanismo. O objetivo é desenvolver projetos de cunho 
social no campo da Arquitetura e Urbanismo, 
desenvolver projetos internos nos mais diversos setores 
e auxiliar o corpo docente no desenvolvimento das 
disciplinas de projeto. Disponibilizará vaga de estágio 
(monitoria) para que os acadêmicos do curso de 
Arquitetura e Urbanismo vivenciem a experiência do dia 
a dia de um escritório de Arquitetura e Urbanismo, 
unindo a teoria e a prática, orientados por um 
profissional da área. 

Curso de 
Arquitetura e 

Urbanismo 

   

Laboratório de Conforto 
Ambiental 

 

 

Laboratório para atendimento de disciplinas do curso de 
Arquitetura e Urbanismo podendo dele fazer uso cursos 
da área tecnológica que tenham demandas relacionadas 
com as condições de conforto ambiental. Dispõe de 
instrumentos específicos tais como termo-higrômetros, 
que servem para medir a umidade do ar e a 
temperatura; luxímetro, que servem para medir o nível 
de iluminação dos ambientes; decibelímetro para avaliar 
a potência sonora; anemômetro para medições das 
características do vento; pistolas laser para medir 
temperatura. Dispõe também de um Solarscópio 
(Heliodon), que é um simulador do movimento aparente 
do sol em qualquer latitude da terra, possibilitando o 
teste em maquetes de edificações a fim de analisar a 
eficiência de elementos de proteção solar. 

Curso de 
Arquitetura e 
Urbanismo e 

Cursos de 
Tecnologia da 

Informação 
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LABORATÓRIO DESCRIÇÃO ATUAÇÃO 

   
Laboratório de 

Representação e Análise 
de Forma, de Desenho e 

Ateliê de Projetos 
 

 

Conjunto de laboratórios didáticos cujos usuários são 
os alunos dos cursos de Arquitetura e Urbanismo e 
Engenharias. Conforme layout é composto de 11 
estações para trabalhos de projetos com espaço para 
estudo individual de dois alunos, servidos de mesa com 
régua paralela e notebook com acesso à internet. Nas 
atividades de aprendizagem é usual a apresentação de 
modelos de formas para que o aluno desenvolva um 
conjunto de capacidades capaz de reproduzir por meio 
de esboço as diferentes formas plásticas selecionadas. 

Cursos de 
Engenharias e 
Arquitetura e 

Urbanismo 

   
Laboratório de 
Tecnologia das 

Construções 
 

 
 

É um espaço destinado às atividades de natureza 
didático-pedagógica, onde se encontram materiais, 
instrumentos e equipamentos devidamente 
organizados, servindo de apoio às disciplinas 
obrigatórias dos cursos de Engenharias e Arquitetura. 

Cursos de 
Engenharias e 
Arquitetura e 

Urbanismo 

   

Oficina de Maquete 
 

 
 

Espaço para as práticas de aprendizagem necessárias 
ao projeto, modelagem e confecção de maquetes 
exigidas na formação do aluno do Curso de Arquitetura 
e Urbanismo. Está devidamente equipado com 
equipamentos, máquinas e utensílios para trabalhar os 
diferentes tipos de materiais aplicados a este campo de 
representação e materialização das formas plásticas 
concebidas em projetos de arquitetura. Dentre outros 
equipamentos, a Oficina de Maquete conta com 
desengrosso, furadeiras, serras de fita e circular, solda 
elétrica e oxiacetilênica, máquinas manuais, dentre 
outras. 

Curso de 
Arquitetura e 

Urbanismo 
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LABORATÓRIO DESCRIÇÃO ATUAÇÃO 

   
Sala de Desenho  

 

 
 

Este laboratório se destina as atividades de desenho 
a mão livre do curso de Arquitetura e Urbanismo. 

Curso de 
Arquitetura e 

Urbanismo 

   
Laboratório de 
Cinesioterapia 

 

 
 

Laboratório específico para a realização das aulas 
práticas do curso de Fisioterapia.  A cinesioterapia é 
uma forma de tratamento que utiliza a atividade 
física com movimentos para favorecer o retorno da 
função músculo esquelética com o objetivo de 
manter, ou melhorar, o desempenho muscular, 
aliviando a dor, auxiliando no reequilíbrio muscular, 
melhorando a amplitude articular e a postura. O 
espaço físico possui capacidade para atender 
aproximadamente 35 alunos. 

Curso de  
Fisioterapia 

   
Laboratório de Semiologia e 

Semiotécnica – Lab. I e II 
 

 
 
 

Laboratório específico para a realização das aulas 
práticas do curso de Enfermagem. A semiologia é o 
estudo voltado para os sinais e sintomas das doenças 
humanas. Propõe identificar as necessidades 
especiais de um variado conjunto de pacientes 
portadores de diversas patologias, proporcionando 
ao aluno o aprendizado de técnicas para o exame 
físico do paciente. Possui espaço físico com 
capacidade para atender até 25 alunos no Lab. I e até 
60 alunos no Lab. II. 

Curso de 
Enfermagem 
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LABORATÓRIO DESCRIÇÃO ATUAÇÃO 

   
Laboratório de Ciências 

Biológicas e Morfológicas 
 

 
 

Laboratório específico para a realização das aulas 
práticas dos cursos de Fisioterapia e Enfermagem. 
Conta com os materiais e equipamentos necessários 
para atender as disciplinas que envolvam operações 
básicas de laboratório, assim como de patologia, 
microbiologia, parasitologia e farmacologia. Possui 
espaço físico com capacidade para atender até 30 
alunos. 

Cursos de 
Fisioterapia e 
Enfermagem 

   
Laboratório de Fisiologia 

do Exercício e Medidas 
 

 
 

Laboratório específico para a realização das aulas 
práticas do curso de Educação Física. A fisiologia do 
exercício é o estudo de como o organismo se adapta 
fisiologicamente ao estresse agudo do exercício físico e 
ao estresse crônico do treinamento físico. Possui 
espaço físico com capacidade para atender até 25 
alunos. 
 

Curso de 
Educação 

Física 

   
Consultório de 
Enfermagem 

 

 
 

É um espaço destinado à realização de diversos tipos 
de atendimentos a pacientes e à comunidade por 
alunos do curso de Enfermagem. Conta com os 
materiais e equipamentos necessários para atender ao 
público materno-infantil. Possui espaço físico com 
capacidade para atender até 20 alunos. 

Curso de  
Enfermagem 
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LABORATÓRIO DESCRIÇÃO ATUAÇÃO 

   
Laboratório de Anatomia 

Cadavérica 
 

 
 

Laboratório multidisciplinar que atende à diversos 
cursos da área de saúde. A anatomia estuda as 
estruturas corporais, como elas se formam e como 
funcionam em conjunto no corpo humano. Conta com 
materiais cadavéricos, peças secas e molhadas; e 
equipamentos necessários para um bom 
atendimento das demandas da disciplina. Possui 
espaço físico com capacidade para atender até 60 
alunos. 
 

Cursos de 
Fisioterapia,  
Enfermagem 
e Educação 

Física 

   
Laboratório de Anatomia 

Sintética 
 

 

Laboratório multidisciplinar que atende à diversos 
cursos da área de saúde. A anatomia estuda as 
estruturas corporais, como elas se formam e como 
funcionam em conjunto no corpo humano. Conta com 
os materiais sintéticos e equipamentos necessários 
para um bom atendimento das demandas da 
disciplina. Possui espaço físico com capacidade para 
atender até 60 alunos. 
 

Cursos de 
Fisioterapia,  
Enfermagem 
e Educação 

Física 
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LABORATÓRIO DESCRIÇÃO ATUAÇÃO 

   
Laboratório de 

Eletrotermofototerapia 
 

 
 

Laboratório específico para a realização das aulas 
práticas do curso de Fisioterapia. A 
Eletrotermofototerapia é voltado para o emprego 
terapêutico da eletricidade, qualquer que seja o seu 
tipo (corrente contínua ou corrente alterna de baixa, 
média ou alta frequência). Possui espaço físico com 
capacidade para atender até 30 alunos. 
 

Curso de  
Fisioterapia 

   
Laboratórios de 

Psicomotricidade 
 

 
 

Laboratório específico para a realização das aulas 
práticas dos cursos de Educação Física e 
Enfermagem. A Psicomotricidade é a ciência cujo 
objeto de estudo é o indivíduo através de seu corpo, 
relacionando-o ao seu ambiente externo e interno. É 
pautado na ação do sistema nervoso central 
responsável pela criação de uma consciência no 
indivíduo acerca dos movimentos que realiza por 
meio de parâmetros como velocidade, tempo, espaço 
e a percepção própria da pessoa. Possui espaço físico 
com capacidade para atender até 30 alunos. 
 

Cursos de  
Enfermagem 
e Educação 

Física 
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LABORATÓRIO DESCRIÇÃO ATUAÇÃO 

   

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. 

Disponíveis 
para todos os 
Cursos da IES. 

   

Núcleo Pedagógico – 
NUPE 

 

 

Os cursos de Pedagogia e Matemática contam com o 
núcleo de atendimento à comunidade em que está 
inserida, com duas áreas de abrangência, são elas: 1. 
Núcleo de Trabalho pedagógico em diferentes contextos 
sociais – neste espaço é possível desenvolver projetos 
em ambientes de diferentes contextos sociais, ambientes 
e educacionais com o objetivo de proporcionar aos 
acadêmicos as experiências que complementarão sua 
formação acadêmica. 2. Núcleo do Projeto de 
Alfabetização de Jovens e Adultos, com o objetivo de 
praticar uma inserção positiva na comunidade, 
alfabetizando jovens e adultos das cidades próximas a 
ESTÁCIO BRASÍLIA. 

Cursos de  
Pedagogia e 
Matemática 

   
Laboratório de Ensino 

da Matemática 
 

 

O objetivo do Laboratório de Ensino da Matemática para 
os cursos de Licenciatura tais como Matemática, 
Pedagogia e Educação Física e Bacharelado Arquitetura 
e Urbanismo é favorecer a aprendizagem dos alunos por 
meio das vivências metodológicas das especificidades 
inerentes às disciplinas, conceitos, procedimentos e 
representações simbólicas aliadas à teoria e prática. 
 

Cursos de  
Matemática, 
Pedagogia, 
Educação 

Física e 
Arquitetura e 

Urbanismo 
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LABORATÓRIO DESCRIÇÃO ATUAÇÃO 

   

Brinquedoteca 
 

 
 

A brinquedoteca é um espaço de lazer e aprendizagem. 
Corresponde a um laboratório de ensino, pesquisa e 
extensão que se destina a professores, acadêmicos da 
Instituição e comunidade em geral, no que tange ao 
desenvolvimento de atividades lúdico-pedagógicas.  
O referido espaço oportuniza aos docentes e discentes 
condições de aperfeiçoar sua prática pedagógica e a 
utilização do espaço físico como recurso nas práticas de 
ensino, além de subsidiar a prática pedagógica no 
desenvolvimento de propostas inovadoras.  
Como laboratório de ensino e formação docente 
representa possibilidade de articulação e relação teoria 
e prática tendo, como eixo transversal a ludicidade na 
perspectiva de uma formação integral do sujeito, não 
somente na dimensão intelectual, mas emocional, 
artística, estética, social, cultural... Entre as atividades 
realizadas nestes espaços destacam-se a realização de 
oficinas, aulas práticas, projetos interdisciplinares e 
confecção de recursos pedagógico-didáticos.  
Não se trata meramente de um espaço no qual os 
brinquedos e jogos estão disponíveis, mas um ambiente 
lúdico, intencional e sistematicamente organizado para 
ampliar as possibilidades de aprendizagem e 
desenvolvimento do sujeito em uma dimensão física, 
relacional, cognitiva e social.  
O espaço comporta aproximadamente 30 discentes e 
funciona, ordinariamente, nos turnos matutino e 
noturno. Os principais recursos disponíveis neste espaço 
são: jogos didáticos, jogos pedagógicos, recursos 
didáticos, livros de literatura infanto-juvenil e 
brinquedos diversos. 

Cursos de  
Pedagogia e 
Matemática 
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LABORATÓRIO DESCRIÇÃO ATUAÇÃO 

   

Núcleo de Práticas Jurídicas 
 

 
 
 

Com a obrigatoriedade do estágio profissional, 
passou a ser exigida dos cursos de Direito a 
manutenção de um Núcleo de Prática Jurídica. A 
delimitação das atividades a serem desenvolvidas 
sob a forma de Estágio Supervisionado deu 
especial relevância às atividades práticas 
(procedimento e forma) do Direito, a serem 
desenvolvidas na segunda metade do curso. A 
estruturação do Núcleo de Prática Jurídica 
obedece a uma diretriz didático-pedagógica 
fundamental que exige a realização de atividades 
simuladas e o enfrentamento de casos reais com 
atendimento direto à população. Para tanto, o NPJ 
está estruturado em Laboratórios Jurídicos 
(simulação) e Escritórios de Assistência 
Judiciária. 

Curso de  
Direito 

   
Laboratório de Rádio 

 

 
 

Este espaço possui equipamentos para a 
produção e edição de áudio, constituindo-se como 
uma ferramenta de apoio às aulas práticas do 
curso de jornalismo. Neste ambiente, são 
desenvolvidas atividade de radiodifusão, como 
também de apoio de áudio para disciplinas que 
assim exijam tal demanda.  
 

Curso de 
Jornalismo 

   

Agência Experimental de 
Comunicação 

 

 
 

Disponibiliza aos alunos o ambiente de uma 
agência de comunicação, contando com áreas de 
trabalho, equipamentos e softwares da área 
gráfica. Além de disponibilizar maior 
conhecimento aos discentes, atende também às 
necessidades da Instituição, atuando na criação 
de campanhas e materiais institucionais. Cursos 
que utilizam este espaço: Jornalismo, Publicidade 
e Propaganda. Principais recursos: computadores 
com pacote Adobe, impressoras, plotter e mesa 
digitalizadora. 
 

Cursos de 
Publicidade e 
Propaganda e  

Jornalismo 
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LABORATÓRIO DESCRIÇÃO ATUAÇÃO 

   

Estúdio Fotográfico 
 

 

Dispõe de equipamentos específicos para fotografia, 
assim como máquinas digital e ambiente com 
sistema de iluminação especial. Nele os alunos 
desenvolvem atividades práticas orientadas por 
professores ou técnico responsável. Este 
laboratório atende a disciplina de Fotojornalismo, 
Técnicas de fotografia publicitária e fotojornalismo. 
Os equipamentos disponíveis no laboratório 
também dão apoio à realização de projetos de 
pesquisas em andamento e suporte em matérias 
publicitárias e jornalísticas da instituição, podendo 
ser utilizados por alunos matriculados em 
disciplinas afins, para estudo extraclasse, desde que 
acompanhado pelo professor ou por técnico 
responsável. Principais recursos: câmeras 
fotográficas digitais, rebatedores de luz, quartz 
light, flashes e tripés. 
 

Cursos de 
Publicidade e 
Propaganda e  

Jornalismo 

   

Laboratório audiovisual (TV 
E ILHA DE EDIÇÃO) 

 

 

Neste laboratório são disponibilizados serviços 
audiovisuais que dão suporte a aulas práticas, como 
Linguagem e Roterização para Audiovisual, TV e 
Produção Audiovisual. O espaço conta com 
equipamentos como câmeras, software de edição e 
outros. Tem ainda por finalidade atender a 
comunidade acadêmica e externa, permitindo aos 
seus usuários a prática de atividades relacionadas 
ao ensino, à pesquisa, à extensão, aos projetos 
sociais e ao desenvolvimento do conhecimento. 
 

Cursos de 
Publicidade e 
Propaganda e  

Jornalismo 
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LABORATÓRIO DESCRIÇÃO ATUAÇÃO 

   
Laboratório de Hardware 

 
 

Laboratório didático que tem como principais 
usuários os alunos do curso de Tecnologia em 
Redes de Computadores. Neste espaço funciona 
também o Laboratório de Robótica. 
 

Cursos  de 
Tecnologia da 

Informação 

   
Laboratório de Cabeamento 

Estruturado 
 

 

É utilizado para testes e experimentos práticos, 
visando à demonstração da teoria dada em sala de 
aula, assim como desenvolver aulas práticas das 
disciplinas de Programação de Computadores I e II. 
As principais atividades desenvolvidas são: 
programação estruturada, lógica e encadeamento 
de tabelas de roteamentos, configuração interna de 
redes de computadores, estruturas de bancos de 
dados com armazenagens de informações e 
aplicações que trafegam na rede. 

Cursos de 
Tecnologia da 

Informação 

   
Laboratório de Ativos de 

Rede 
 

 

 Laboratórios destinados à utilização específica em 
determinada área do conhecimento com a 
principal demanda relacionada às necessidades da 
disciplina no curso de Tecnologia de Redes de 
Computadores. 
 

Cursos de 
Tecnologia da 

Informação 

   
 
 


