
 

 

 

 

 

 

DESCRIÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA  

 
 

ESTRUTURA FÍSICA GERAL 

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. 

 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 m
2 

em estrutura metálica com fechamento em alvenaria e fachadas frontais em vidro. A infraestrutura física é 

moderna, bem arejada e composta por: 

BLOCO I 

a. Térreo: 

 01 Laboratório de Avaliação e Medidas em Psicologia - LAMP; 

 01 Laboratório de Observação do Comportamento - LOB; 

 01 Laboratório de Ensino e Práticas Experimentais – LEPE; 

 01 Laboratório de Psicologia Social e da Saúde – LPSS; 

 09 Laboratórios de Informática; 

 01 laboratório de Ativo de Redes; 

 01 Laboratório de Química; 

 01 Laboratório de Física III; 

 01 Laboratório de Alimentos e Bebidas; 

 01 Consultório de Enfermagem; 

 01 Depósito de Reagentes; 

 01 Coordenação Curso de Direito; 

 01 NPJ – Núcleo de Práticas Jurídicas; 

 01 Coordenação de Regulatório e CPA; 

 01 Copa; 

 01 Recepção/portaria com 05 catracas informatizadas para controle de acesso; 



 

 

 01 elevador; 

 01 Auditório com 350 lugares; 

 01 Auditório com 75 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; 

 02 Baterias Sanitárias Femininas, e 

 02 Baterias Sanitárias Masculinas. 

b. 1º andar: 

 07 salas de aula, arejadas, iluminação própria, quadro branco, ventiladores; 

 16 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 Vestiário de funcionários; 

 01 Sala de repouso para funcionários; 

 01 Bateria Sanitária Feminina; 

 01 Bateria Sanitária Masculina; 

 01 sala de equipamentos áudio visuais; 

 01 Apoio Docente 

 01 sala de para consultores comerciais. 

c. 2º andar: 

 09 salas de aula, arejadas, iluminação própria, carteiras estofadas, quadro branco, 

ventiladores; 

 04 salas de aula, arejadas, iluminação própria, quadro branco; 

 01 Laboratório de Informática; 

 01 Laboratório de Rádio; 

 01 Estúdio de TV; 



 

 

 04 Ilhas de Edição; 

 01 estúdio Fotográfico; 

 Laboratório Ciências Biológicas/ Morfológicas; 

 01 Agência Experimental de Publicidade e Propaganda; 

 01 LABOR; 

 01 Laboratório de Eletrotermofototerapia; 

 01 Laboratório de Semiologia e Semiotécnica; 

 01 Laboratório de Cinesioterapia; 

 01 Laboratório de Anatomia Humana; 

 01 Laboratório de Fisiologia do Exercício; 

 01 Laboratório de Biomecânica; 

 01 Laboratório de Apoio; 

 01 Apoio de Laboratório; 

 01 Bateria Sanitária Feminina; 

 01 Bateria Sanitária Masculina, e 

 01 sala de Telefonia. 

BLOCO II 

a. Térreo: 

 01 gabinete – Presidência do IESST; 

 01 sala de Gestores; 

 01 gabinete de apoio aos gestores; 

 01 Polo EAD 

 01 gabinete de Coordenação de EAD; 

 01 sala de reunião equipada com capacidade para17 pessoas; 

 01 recepção; 

 01 copa; 

 01 Secretaria Acadêmica; 

 01 sala do QG; 

 01 Sala de matrícula; 

 01 sala de vestibular; 

 01 sala de Coordenação de Pós-Graduação; 

 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; 

 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 

a. 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. 

b. 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. 

c. 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. 

d. 4º 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. 



 

 

e. 5º Andar: 

 08 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. 

 01 Laboratório de Ateliê de Projetos; 

 01 Laboratório de Desenho Livre; 

 01 Laboratório de metrologia e Conforto Ambiental; 

 01 Laboratório de Representação de Análise da Forma; 

 01 Laboratório de Conforto Ambiental; 

 

f.  Subsolo: 

 01 Laboratório de Ludicidade/ Psicomotricidade; 

 01 sala de monitoramento; 

 01 Laboratório de Física I e II; 

 01 Laboratório de Oficina de Maquete; 

 01 Laboratório de Instalações Elétricas; 

 01 Laboratório de Tecnologia das Construções; 

 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 

 01 sala de departamento de pessoal. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 m
2
, 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.  

 

Auditório 

Auditório com área de 342m
2
, 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.  

 

 

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. 

 

Das Direções 

01 Gabinete destinado 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. 

 

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. 

 

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. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

Das Salas dos Professores 

Sala de professores está localizada no primeiro piso, com todo mobiliário necessário ao docente. Possui, 

ainda, 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. 

 

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. 

 

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. 

 

Da Coordenação de Pós-Graduação e Extensão 

A coordenação de pós-graduação está equipada com os recursos necessários para o bom desenvolvimento 

das atividades. Sala contendo: mesa de trabalho, estante, computadores, telefone, cadeira executiva, duas 

cadeiras de interlocutor e arquivo, além de iluminação fluorescente e piso em porcelanato.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Sala de Reunião 

Uma sala adequadas à reuniões, equipada com cadeiras individuais, mesa de reunião e mesa de apoio, som 

data show e ar condicionado. 

 

 

Núcleo de Prática Jurídica 

 

O Núcleo de Prática Jurídica do Centro Universitário Estácio Brasília é o órgão encarregado de 

implementar, orientar e controlar as atividades de estágio desenvolvidas pelos alunos de acordo com as 

determinações da Ordem dos Advogados do Brasil e do Ministério da Educação (Lei nº 8.906/94, art. 9º. §2º 

e da Resolução nº 09/04,art. 7º §1º do MEC). Dentre outras, é atribuição deste Núcleo a implantação de 

procedimentos administrativos e didático-pedagógicos referentes à Prática Jurídica , bem como a 

administração dos convênios firmados pela Instituição, nesse âmbito.  

O NPJ atende a uma demanda de hipossuficientes, nos termos da Lei n° 1060/50, por acesso à justiça em 

todas as áreas do Direito. A equipe é composta por uma Coordenação e advogados que se especializam no 

ensino prático, possibilitando aos alunos-estagiários o exercício efetivo da prática jurídica real, com a 

segurança da supervisão contínua. 

Assim sendo, os NPJ do Curso de Direito concretizam o ensino da prática real, atuando na 

instrumentalização dos direitos, ao mesmo tempo em que agregam valores de cidadania e consciência da 

alteridade, da sociodiversidade, da busca da inclusão social por meio do acesso efetivo à justiça, realizando 

o estágio não apenas como exercício prático-profissional, mas como veículo de conscientização da 

responsabilidade social inerente aos profissionais do Direito.  

Ademais, o NPJ  da IES busca quebrar o paradigma de judicialização de todos os conflitos por meio da 

atuação do Núcleo de Mediação de Conflitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 27,40m
2
 possuindo instalações para portadores de necessidades especiais. 

 02 salas que comportam o Centro de Processamento de Dados – CPD - com área total de 

109m
2,

 dotado de mesas de trabalho com cadeiras, microcomputadores, computadores 

servidores, telefone, estante e arquivo, localizado no 1º andar. 

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 

40 Datashows 

40 Telas de projeção 

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. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca  

1- Acervo 
O acervo do Curso de Administração disponibilizado na biblioteca é composto por livros básicos e 

complementares, de acordo com o conteúdo programático das disciplinas  do Curso, livros clássicos on-line 

e Bases de Dados. 

A pesquisa ao acervo pode ser realizada em qualquer microcomputador conectado à Internet e permite a 

consulta por autor, título e assunto. 

2- Serviços 

2.1   Serviço de comutação bibliográfica  - COMUT 

Importante instrumento para a incrementação de pesquisas e trabalhos acadêmicos o COMUT permite aos 

pesquisadores o recebimento de cópia de artigos publicados em periódicos técnico-científicos, teses e anais 

de congressos existentes  nas melhores bibliotecas do país. 

2.2   Base de Dados 
As Bases de Dados disponibilizadas no Portal da Pesquisa podem ser acessadas pelo site 

http://biblioteca.estacio.br/links.asp ou pelo endereço www.portaldapesquisa.com.br 

Academic on file - Muldisciplinar 

A Base de Dados Academic on file disponibiliza artigos científicos de publicações com cobertura retroativa 

(back-files), e oferece plataforma de pesquisa em português, com recursos de tradução de textos. 

 

2.3   Programa de treinamento de usuários  
Objetiva facilitar o aperfeiçoamento acadêmico e profissional e a elaboração de  trabalhos acadêmicos 

através do oferecimento dos seguintes Cursos gratuitos. 

3. Programa de atendimento a alunos com necessidades educacionais especiais    

De acordo com a Portaria n. 3.284, de 7 de novembro de 2003, as Bibliotecas dão 

acessibilidade aos usuários com necessidades educacionais especiais a diferentes fontes de informação, 

através de recursos diferenciados. 

Auditiva 

Visual  

O Sistema DOSVOX, que interage com o usuário através de síntese de voz, está disponível nas Bibliotecas 

viabilizando, deste modo, o uso do computador. 

 

4. Laboratório de Informática da Biblioteca 

 

Os laboratórios de informática atendem a todos os cursos da IES, contando com equipamentos modernos e 

softwares compatíveis com as atividades dos cursos. Os laboratórios funcionam para a comunidade 

Acadêmica, de 2ª a 6ª feiras, das 7h30min às 22h e aos sábados das 8h às 12h. A utilização dos laboratórios 

de informática acontece de acordo com o as Normas de Utilização dos Laboratórios. Atendendo as 

necessidades na formação do aluno do curso de Logística os laboratórios contam com sistemas 

informatizados nas áreas correspondentes.  

 

 

http://biblioteca.estacio.br/links.asp
http://www.portaldapesquisa.com.br/


 

 

 

 

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; 

 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 

 

 
Entrada planejada para portadores de necessidades especiais 

 
 

 

 
 

 



 

 

  

 
Visualização da barra de apoio e espaço dos banheiros específicos para portadores de 

necessidades especiais 

 

 

 

 
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. 



 

 

 

Saída da biblioteca 

 

Acesso ao acervo da biblioteca 

 

 

 

 

Balcão de atendimento aos usuários da biblioteca 

 

 

Adequação da altura do bebedouro à 

necessidade de cadeirante 

 

 

Adequação da altura do telefone público à 

necessidade de cadeirante. 

 

 

 

 

 

 

 

 


