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1 APRESENTAÇÃO
1.1 CONTEÚDO DA CARTA AO CIDADÃO
1.1.1 Categorias de serviços
Os serviços apresentados na presente Carta são distribuídos
em três categorias: ensino, extensão e outros serviços. Na categoria Ensino estão definidos os canais básicos para acesso
aos diversos cursos de graduação e pós-graduação oferecidos
pela UFSC, além, é claro, dos meios de contato para um acesso
pontual às áreas responsáveis. Já na categoria Extensão estão
reunidos os serviços e cursos disponíveis à comunidade de um
modo geral, aqueles que materializam a missão institucional de
articular ensino e pesquisa para levar conhecimento à comunidade externa. Assim como nos serviços de ensino, as informações sobre extensão dispõem de canais para que o cidadão
interessado seja atendido e formas de contato com aqueles que
oferecem os serviços. Por último, reservou-se à categoria Outros Serviços o detalhamento de serviços que não se enquadram nas áreas-fim da Universidade, mas que são igualmente
importantes para atender ao objetivo de informar com clareza o
que a instituição tem a oferecer. Assim, essa categoria reúne,
basicamente, alguns serviços administrativos e culturais que
podem ser do interesse da comunidade.

1.1.2 Segmentos de usuários
Diferentemente de outras cartas de serviços que podem ser encontradas em sites institucionais, nesta Carta optou-se por não
adotar uma segmentação mais específica para os usuários que
acessam os serviços da Universidade. Entendemos que o principal serviço que uma instituição universitária pode oferecer, o
ensino, está acessível a todo e qualquer cidadão que atenda
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às exigências legais e normativas de caráter geral. Além disso,
outros serviços de áreas-fim ou meio disponíveis no texto desta
Carta também não dispõem de características específicas que
justifiquem uma indicação mais pontual de público-alvo.

1.1.3 Onde a Carta pode ser obtida
Esta Carta de Serviços está disponível em meio eletrônico e físico. O documento eletrônico pode ser acessado pelo
link “Carta de Serviços ao Cidadão”, disponível na página
(http://cartadeservicos.ufsc.br). Quanto ao documento impresso, o cidadão interessado poderá consultá-lo:
a) no Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima
(endereço no item 2.4.2): na Ouvidoria, situada no andar
térreo do prédio da Reitoria;
b) nos campi Araranguá, Blumenau, Curitibanos e Joinville
(endereços nos itens 4.3.12 a 4.3.15): no Departamento de
Administração de cada campus;
c) no Centro de Ciências Agrárias (endereço no item 4.3.1):
na Secretaria da Direção de Centro.

1.1.4 Sugestões de alterações do documento
Os interessados em sugerir alterações, atualizações ou informar alguma incorreção encontrada nesta Carta devem encaminhar sua mensagem para:
■ E-mail: gr@contato.ufsc.br
■ Endereço: Gabinete da Reitoria. Campus Universitário
Reitor João David Ferreira Lima. Trindade – 88040-900 –
Florianópolis – SC
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

2 PERFIL INSTITUCIONAL
2.1 BREVE HISTÓRICO
A UFSC foi criada com o nome de “Universidade de Santa Catarina”, em 18 de dezembro de 1960. Originou-se da reunião de
sete faculdades isoladas (em ordem de data de fundação, as faculdades de Direito, Ciências Econômicas, Farmácia, Odontologia, Filosofia, Serviço Social e Medicina), às quais se agregou
posteriormente a Escola de Engenharia Industrial. Entre as sete
faculdades, as de Farmácia, Odontologia, Direito e Ciências
Econômicas tinham suas raízes no Instituto Politécnico, fundado em 1917 com apoio do governo estadual, e na Academia
de Comércio, uma instituição privada subsidiada pelo governo
estadual que absorveu o Instituto nos anos 1930. Nos anos
seguintes ao de sua fundação, o Instituto Politécnico ofereceu
os primeiros cursos superiores em áreas técnicas do estado.
Portanto, a UFSC representou uma mutação significativa nessa
evolução do ensino superior catarinense.
Durante as discussões que levaram à criação do Curso de Direito em 1932, já se mencionava o interesse em criar uma universidade em Santa Catarina. De fato, buscava-se acompanhar
um movimento que ocorria no País. Foi nesse período que se
criaram a Universidade de São Paulo e a Universidade de Porto
Alegre, hoje Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e consolidou-se a Universidade do Brasil, atual Universidade Federal
do Rio de Janeiro. Uma onda de criação de universidades públicas também ocorreu em 1960, em cidades médias. Em dezembro daquele ano, ao final do governo de Juscelino Kubitschek,
foram criadas as atuais universidades federais do Rio Grande
do Norte, da Paraíba, de Goiás, de Juiz de Fora, Fluminense, de
Santa Catarina e de Santa Maria, sem mencionar faculdades e
institutos isolados que foram federalizados.
CARTA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO
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O projeto inicial de fundar uma universidade estadual foi realizado cinco anos após a criação da UFSC, por meio da Universidade para o Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina
(UDESC), hoje denominada “Universidade do Estado de Santa
Catarina”. A história das duas universidades pioneiras do estado esteve, portanto, interligada desde o início.
Assim como outras universidades patrocinadas pela União, a
Universidade de Santa Catarina recebeu a denominação de
“universidade federal” pela Lei nº 4.759, de 20 de agosto de
1965. Com a reforma universitária de 1969 (Decreto nº 64.824,
de 15 de julho de 1969), as faculdades deram lugar às unidades
universitárias, com a denominação de “centros”, que agregavam departamentos. Atualmente, a UFSC tem um total de onze
centros: Centro de Ciências Agrárias (CCA), Centro de Ciências
Biológicas (CCB), Centro de Ciências da Educação (CED), Centro de Ciências da Saúde (CCS), Centro de Ciências Físicas e
Matemáticas (CFM), Centro de Ciências Jurídicas (CCJ), Centro de Comunicação e Expressão (CCE), Centro de Desportos
(CDS), Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH), Centro
Socioeconômico (CSE) e Centro Tecnológico (CTC).
No ensino básico, o Colégio de Aplicação e o Núcleo de Desenvolvimento Infantil, criados respectivamente em 1961 e 1980,
atendem desde a educação infantil aos níveis fundamental e médio. Além do ensino, constituem-se como campo de estágio supervisionado e de pesquisa para alunos e professores da UFSC
e de outras instituições públicas, consolidando-se como espaços de formação, produção e socialização de conhecimentos.
Na modalidade de ensino a distância, a UFSC iniciou sua atuação em 1995, com o Laboratório de Ensino a Distância (LED), privilegiando a pesquisa e a capacitação via projetos de extensão
com a oferta de diversos cursos de aperfeiçoamento, formatados
em videoaulas transmitidas por satélite. Nos últimos anos, diversos grupos envolveram-se em ações de educação a distância na
UFSC, dentro do Projeto Universidade Aberta do Brasil (UAB),
possibilitando o desenvolvimento de infraestrutura que viabilizou
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a oferta de cursos de extensão, graduação e especialização em
grande parte do território nacional e contribuindo para a expansão da instituição em termos de novos cursos não presenciais.
Na modalidade de ensino presencial, a participação da UFSC no
Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das
Universidades Federais Brasileiras (REUNI), em 2008, permitiu
uma forte ampliação de vagas gratuitas no ensino superior, por
meio da oferta de novos cursos presenciais e da ampliação de
vagas em cursos já existentes. Com base nos recursos desse programa, a UFSC interiorizou a sua atuação, com a instalação dos
novos campi nas cidades de Araranguá (Sul), Curitibanos (Oeste)
e Joinville (Norte), onde foram implantados os novos cursos de
Engenharia de Computação, Engenharia de Energia, Fisioterapia,
Tecnologia da Informação e Comunicação (Araranguá); Ciências
Rurais, Agronomia, Engenharia Florestal, Medicina Veterinária
(Curitibanos) e Bacharelado Interdisciplinar em Mobilidade, Engenharia Naval, Engenharia Ferroviária e Metroviária e Engenharia
de Infraestrutura, Engenharia de Transporte e Logística, Engenharia Mecatrônica, Engenharia Automotiva, Engenharia Aeroespacial
(Joinville). O Campus Blumenau disponibiliza quinhentas vagas
anuais para cinco cursos de graduação: Engenharia Têxtil, Engenharia de Materiais, Engenharia de Sistemas e Automação, Licenciatura em Matemática e Licenciatura em Química.

2.2 MISSÃO, VISÃO E VALORES
2.2.1 Missão
A Universidade Federal de Santa Catarina tem por missão, conforme seu Estatuto, produzir, sistematizar e socializar o saber
filosófico, científico, artístico e tecnológico, ampliando e aprofundando a formação do ser humano para o exercício profissional, a
reflexão crítica, a solidariedade nacional e internacional, na perspectiva da construção de uma sociedade justa e democrática e
na defesa da qualidade da vida.
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2.2.2 Visão
Ser uma universidade de excelência.

2.2.3 Valores
A UFSC deve afirmar-se, cada vez mais, como um centro de
excelência acadêmica, no cenário regional, nacional e internacional, contribuindo para a construção de uma sociedade justa
e democrática e para a defesa da qualidade da vida. Para tanto,
deve ser:
►► ACADÊMICA E DE QUALIDADE
Uma instituição com busca contínua de patamares de excelência acadêmica, em todas as suas áreas de atuação, em especial no ensino, pesquisa e extensão.
►► OUSADA
Uma instituição capaz de identificar e optar por novos caminhos
e de criar novas oportunidades, carreiras e práticas, em conformidade com uma visão inovadora.
►► CULTA
Uma instituição criadora e irradiadora de arte e ciência.
►► ATUANTE
Uma instituição capaz de opinar, influenciar e propor soluções
para grandes temas, tais como acesso ao conhecimento e à
cidadania, desenvolvimento científico e tecnológico, violência
urbana, sustentabilidade ambiental e desigualdade social.
►► INTERNACIONALIZADA
Uma instituição capaz de intensificar parcerias e convênios com
instituições internacionais, contribuindo para o seu desenvolvimento, o do Brasil e o de outras nações.
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►► LIVRE
Uma instituição com servidores docentes e técnico-administrativos e estudantes livres para desenvolver suas convicções e
suas vocações no ensino, na pesquisa e na extensão.
►► AUTÔNOMA
Uma instituição capaz de decidir sobre seus próprios rumos.
►► DEMOCRÁTICA E PLURAL
Uma instituição que assegura o reconhecimento pleno de sua
diversidade e a autodeterminação de seus vários segmentos.
►► BEM ADMINISTRADA E PLANEJADA
Uma instituição com estratégias eficientes e efetivas de gestão
e de busca dos recursos para a realização de suas metas.
►► SAUDÁVEL
Uma instituição saudável, ancorada na concepção de que a
saúde é construída e vivida pelas pessoas em seu ambiente
cotidiano, contribuindo para uma formação integral e uma maior
qualidade de vida.
►► RESPONSÁVEL
Uma instituição orientada pela responsabilidade ética, social
e ambiental.

2.3 ÁREAS DE ATUAÇÃO ACADÊMICA
A Universidade Federal de Santa Catarina, conforme determina
sua missão, atua na produção, sistematização e socialização
do saber filosófico, científico, artístico e tecnológico. Atua em
todas as grandes áreas do conhecimento e em todos os níveis
de formação acadêmica.

CARTA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO
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2.3.1 Ensino
Os níveis de formação da UFSC vão desde o ensino básico,
passando pela graduação até a pós-graduação. O Núcleo de
Desenvolvimento Infantil (NDI) e o Colégio de Aplicação (CA)
são as unidades correspondentes ao ensino básico da UFSC,
atendendo aproximadamente 1.100 alunos. Já a comunidade
discente dos cursos superiores de graduação da UFSC é composta de mais de 28 mil alunos regularmente matriculados nas
modalidades presencial e a distância, em 103 cursos em diferentes turnos, habilitações, licenciaturas e bacharelados. Quanto à pós-graduação, a UFSC oferece mais de 50 cursos de mestrado e doutorado acadêmicos, além de mestrado profissional e
cursos lato sensu em nível de especialização. Ao todo, são mais
de 6.500 alunos matriculados nos cursos stricto sensu – mestrado profissional e acadêmico e doutorado – e 7.000 vagas em
cursos de especialização de diversas áreas.

2.3.2 Pesquisa
Como instituição de pesquisa, a UFSC ocupa lugar entre as
dez melhores universidades da América Latina, segundo o
World Ranking of World Universities (http://www.webometrics.
info). Essa posição é sustentada pela produção científica e pela
boa titulação de seu corpo docente. De acordo com o relatório
de atividades da Pró-Reitoria de Pesquisa (http://www.propesq.
ufsc.br), mais de 80% dos docentes da UFSC têm doutorado.
Na plataforma do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), órgão federal de fomento à pesquisa, encontram-se registrados pela UFSC mais de quinhentos
grupos de pesquisa, demonstrando a dedicação e esforço de
seus professores.

2.3.3 Extensão
O compromisso de formar pessoas com responsabilidade social,
visando a uma participação ativa e democrática na sociedade,
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

requer da UFSC um empenho cada vez maior, pois se pretende não apenas preparar técnicos competentes, mas também
formar pessoas que sejam agentes de mudanças e promotoras da igualdade e da justiça social. A extensão universitária é
definida como um processo educativo, cultural e científico que
articula o ensino e a pesquisa de forma indissociável e viabiliza
uma relação transformadora entre a universidade e a sociedade. A extensão leva o conhecimento produzido na universidade
para a comunidade externa; esta o absorve, trabalha, critica e
o devolve sob a forma de novos saberes e demandas. Assim,
a universidade, por meio da extensão, trabalha com as necessidades e realidades sociais e, além de gerar o novo conhecimento, atende às suas reivindicações. Com o objetivo de tornar
acessíveis à sociedade o conhecimento e a cultura de domínio
da universidade, provenientes de sua produção ou da sistematização do conhecimento universal disponível, a UFSC vem desenvolvendo, nos últimos anos, várias atividades de extensão
de caráter permanente, por meio de ações interdisciplinares e
multidisciplinares que envolvem professores, alunos e servidores técnico-administrativos. Os trabalhos representativos, bem
como o resultado das produções acadêmicas, são apresentados na Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão (SEPEX) da
UFSC, evento já consagrado que busca a reflexão sobre o significado social e a demonstração do potencial e das realizações
da Universidade. Além disso, um dos objetivos centrais da SEPEX é o agrupamento de projetos afins de modo a incentivar a
criação de novos programas de extensão que atuem nas mais
diversas áreas, como saúde, educação, meio ambiente, direitos
humanos e justiça, cultura, comunicação, tecnologia e trabalho.

2.4 HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
E CANAIS DE COMUNICAÇÃO
2.4.1 Horário de funcionamento
O horário de atendimento das áreas administrativas da UFSC
se dá, em sua maioria, no período matutino, das 8h às 12h, e no
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período vespertino, das 14h às 18h. Contudo, há áreas acadêmicas e administrativas que funcionam em horários diferenciados e até mesmo no período noturno. Assim sendo, para saber
o horário de funcionamento de cada área em particular, faz-se
necessário ler o texto que esclarece suas atividades ou ver o
anexo de serviços disponível ao final desta Carta.

2.4.2 Canais de comunicação
2.4.2.1 Atendimento por carta ou pessoalmente
O atendimento presencial ocorre, de modo geral, nas estruturas
administrativas e acadêmicas localizadas no Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima, considerado o campus
principal da UFSC. Contudo, em alguns casos, informações
também poderão ser obtidas em serviços localizados em outras instalações, como nos demais campi. Nesses casos, a indicação completa do endereço estará disponível nas descrições
desta Carta, assim como os demais dados necessários para
acesso ao serviço.
►► COMO ACESSAR O CAMPUS
Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima. Trindade –
88040-900 – Florianópolis – SC
Φ = 27°36’4.85”S

λ = 48°31’10.98”W

Central telefônica: +55 (48) 3721-9000
Para mais informações sobre a localização das edificações no
campus de Florianópolis, consulte o mapa anexo ou o que também está disponível no site http://mapa.ufsc.br.
Os interessados em obter orientações iniciais, quando em
visita ao Campus Universitário Reitor João David Ferreira
Lima, também poderão procurar o balcão de informações
localizado no andar térreo do prédio da Reitoria. Além do
atendimento no local, o balcão poderá ser contatado pelo telefone
+55 (48) 3721-9878.
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2.4.2.2 Serviço de Informação ao Cidadão
Serviço para recebimento dos pedidos de informação enquadrados pela Lei de Acesso à Informação, nº 12.527, de 18 de
novembro de 2011.
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 13h às 17h
■■ Por telefone: +55 (48) 3721-4623
■■ Por carta ou pessoalmente: Campus Universitário Reitor
João David Ferreira Lima, prédio da Reitoria, Térreo, junto
à Ouvidoria – ver mapa
■■ Por e-mail: acessoainformacao@contato.ufsc.br
■■ Site: http://acessoainformacao.ufsc.br

2.4.2.3 Ouvidoria
A Ouvidoria da UFSC é o canal oficial de recebimento de críticas, reclamações, denúncias, sugestões e elogios da comunidade interna e externa da Universidade.
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Por telefone: +55 (48) 3721-9955
■■ Por carta ou pessoalmente: Campus Universitário Reitor
João David Ferreira Lima, prédio da Reitoria, Térreo –
ver mapa
■■ Por e-mail: falecom@ouvidoria.ufsc.br
■■ Site: http://ouvidoria.ufsc.br
■■ Formulário eletrônico:
http://ouvidoria.ufsc.br/contatos-fale-conosco

2.4.2.4 Auditoria Interna
As atividades desenvolvidas pela Auditoria Interna da UFSC
buscam aprimorar os controles internos, a gestão de riscos da
instituição e a utilização dos recursos públicos, dentro dos princípios da administração pública, observando-se a conformidade
CARTA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO
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legal e o desempenho institucional, através do acompanhamento, controle e avaliação dos resultados.
►► COMO ACESSÁ-LA
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h.
■■ Por telefone: +55 (48) 3721-4555
■■ Pessoalmente: Campus Universitário Reitor João David
Ferreira Lima - Prédio da FAPEU
■■ Por e-mail: audin@contato.ufsc.br
■■ Site: http://audin.ufsc.br
■■ Formulário eletrônico:
http://audin.ufsc.br/entre-em-contato/

2.4.2.5 Páginas e redes sociais
Pode ser utilizado para o acompanhamento de notícias e informações sobre os principais acontecimentos na instituição.
■ Página da UFSC: http://ufsc.br
■ Facebook: http://www.facebook.com/UniversidadeUFSC
■ Google Plus: https://plus.google.com/+UfscBr/
■ Twitter: http://twitter.com/ufsc
■ Youtube: http://www.youtube.com/tvufsc
■ Instagram: http://www.instagram.com/UniversidadeUFSC

2.4.2.6 Agecom
A Agência de Comunicação (Agecom) da UFSC, tem a tarefa
de executar e implementar a Política Pública de Comunicação
vigente na Universidade. Trata-se de uma comunicação abrangente e planejada que integra Universidade e comunidade, in-
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terna e externa, atendendo a demandas institucionais e de interesse público ou coletivo.
A Agecom produz conteúdos que são utilizados em diversos materiais institucionais. Dentre as principais atividades, destacamse a produção de notícias no portal da UFSC e o atendimento
aos meios de comunicação.
►► CONTATOS
■■ Atendimento à Imprensa: (48) 3721-9601
■■ Acervo Fotográfico: (48) 3721-2818
■■ Comunica - Seção de Apoio ao Sistema de Comunicação
Educativa: (48) 3721-6480
■■ Diretoria-Geral de Comunicação: (48) 3721-9319
■■ FAX: (48) 3721-9684
■■ Fotografia: (48) 3721-9602
■■ Vídeos TV UFSC: (48) 3721-2823
■■ Redação: (48) 3721-2819 / 3721-2820 / 3721-2821
/ 3721-9601
■■ Secretaria: (48) 3721-2822 / 3721-9233 / 3721-9323
■■ Identidade Visual: (48) 3721-4558
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Por telefone: +55 (48) 3721-2822
■■ Por carta ou pessoalmente: Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima, Trindade, Caixa Postal 476,
CEP 88040-970, Florianópolis, Santa Catarina, Brasil
■■ Por e-mail: agecom@contato.ufsc.br
■■ Site: http://www.agecom.ufsc.br
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ode ser utilizado para o acompanhamento de notícias e informa

3 ORGANOGRAMA GERAL
CONSELHO
UNIVERSITÁRIO*

CONSELHO DOS
CURADORES*

REITOR
VICE-REITOR

PRÓ-REITORIAS
E SECRETARIAS

CAMPI

ARARANGUÁ

BLUMENAU

CURITIBANOS

FLORIANÓPOLIS

JOINVILLE

* Órgão deliberativo
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PRÓ-REITORIAS
■ Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis – PRAE
■ Pró-Reitoria de Graduação – PROGRAD
■ Pró-Reitoria de Pós-Graduação – PROPG
■ Pró-Reitoria de Extensão – PROEX
■ Pró-Reitoria de Pesquisa – PROPESQ
■ Pró-Reitoria de Administração – PROAD
■ Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento – PROPLAN

SECRETARIAS
■
■
■
■

Secretaria de Cultura – SECULT
Secretaria de Gestão de Pessoas – SEGESP
Secretaria de Relações Internacionais – SINTER
Secretaria de Aperfeiçoamento Institucional – SEAI

UNIDADES ACADÊMICAS
E SEUS DEPARTAMENTOS
CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS – CCA
■ Coordenadoria Especial de Agronomia
■ Departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos
■ Departamento de Fitotecnia
■ Departamento de Aquicultura
■ Departamento de Engenharia Rural
■ Departamento de Zootecnia e Desenvolvimento Rural
CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – CCB
■ Departamento de Biologia Celular, Embriologia e Genética
■ Departamento de Botânica
■ Departamento de Bioquímica
CARTA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO
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■ Departamento de Ciências Fisiológicas
■ Departamento de Ecologia e Zoologia
■ Departamento de Farmacologia
■ Departamento de Microbiologia, Imunologia e Parasitologia
■ Departamento de Ciências Morfológicas
CENTRO DE COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO – CCE
■ Coordenação de Cinema
■ Departamento de Artes e Libras
■ Departamento de Expressão Gráfica
■ Departamento de Jornalismo
■ Departamento de Língua e Literatura Estrangeira (DLLE)
■ Departamento de Língua e Literatura Vernácula (DLLV)
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE – CCS
■ Departamento de Análises Clínicas
■ Departamento de Nutrição
■ Departamento de Ciências Farmacêuticas
■ Departamento de Patologia
■ Departamento de Cirurgia
■ Departamento de Pediatria
■ Departamento de Clínica Médica
■ Departamento de Saúde Pública
■ Departamento de Enfermagem
■ Departamento de Ginecologia e Obstetrícia
■ Departamento de Odontologia
■ Coordenadoria Especial de Fonoaudiologia
CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS – CCJ
■ Departamento de Direito
28

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

CENTRO DE DESPORTOS – CDS
■ Departamento de Educação Física
CENTRO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO – CED
■ Departamento de Ciência da Informação
■ Departamento de Estudos Especializados em Educação
■ Departamento de Metodologia de Ensino
■ Colégio de Aplicação
■ Núcleo de Desenvolvimento Infantil
CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS – CFH
■ Departamento de Antropologia
■ Departamento de Filosofia
■ Departamento de Geociências
■ Departamento de História
■ Departamento de Psicologia
■ Departamento de Sociologia e Ciência Política
CENTRO DE CIÊNCIAS FÍSICAS E MATEMÁTICAS – CFM
■ Departamento de Química
■ Departamento de Física
■ Departamento de Matemática
CENTRO SOCIOECONÔMICO – CSE
■ Departamento de Administração
■ Departamento de Ciências Contábeis
■ Departamento de Economia e Relações Internacionais
■ Departamento de Serviço Social
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CENTRO TECNOLÓGICO – CTC
■ Departamento de Arquitetura e Urbanismo
■ Departamento de Automação e Sistemas
■ Departamento de Engenharia Civil
■ Departamento de Engenharia Elétrica
■ Departamento de Engenharia e Gestão do Conhecimento
■ Departamento de Engenharia Mecânica
■ Departamento de Engenharia de Produção
■ Departamento de Engenharia Química e de Alimentos
■ Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental
■ Departamento de Engenharia de Informática e Estatística
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4 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
A Administração Superior da UFSC é feita via órgãos deliberativos e órgãos executivos. Os órgãos deliberativos são o Conselho Universitário (CUn), para deliberação no nível mais alto na
própria Universidade, as câmaras, com função deliberativa nas
áreas acadêmicas, e o Conselho de Curadores, com função
fiscalizadora. Os órgãos executivos são a Reitoria, a Vice-Reitoria, sete pró-reitorias e quatro secretarias.
Além da Administração Superior, a Universidade estrutura-se
por departamentos acadêmicos, que, por sua vez, estão agrupados em onze unidades universitárias, denominadas “Centros”. Essas unidades e os órgãos executivos, assim como os
campi de Araranguá, Joinville, Curitibanos e Blumenau, estão
todos vinculados à Reitoria.

4.1 ÓRGÃOS DELIBERATIVOS
Como órgão deliberativo máximo, o Conselho Universitário é
responsável pela definição das diretrizes da política universitária, acompanhando sua execução e avaliando os seus resultados. As principais competências desse órgão colegiado
são de exercer, como órgão deliberativo, consultivo e normativo, a jurisdição superior da Universidade em matéria de ensino, pesquisa, extensão e administração, bem como julgar,
em grau de recurso, os processos originários das câmaras.
Além disso, cabe ao CUn: reformar o Estatuto; aprovar o Regimento Geral da Universidade e reformá-lo; aprovar as normas e diretrizes sobre o regime de trabalho do pessoal docente; e apreciar os planos plurianuais de atividades universitárias
apresentados pelo Reitor.
No que se refere à fiscalização econômica e financeira, a UFSC
dispõe de um Conselho de Curadores, de cunho deliberativo e
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consultivo, composto de quatro membros da carreira do magistério escolhidos pelo Conselho Universitário, de um representante
do corpo discente e de um representante dos servidores técnicoadministrativos em Educação, além de um representante de
empregadores e um de sindicatos com sede no estado de Santa Catarina. Em especial, compete ao Conselho de Curadores
acompanhar e fiscalizar a execução orçamentária; aprovar a
prestação de contas anual da Universidade; aprovar e fiscalizar
a abertura de créditos adicionais; aprovar e fiscalizar acordos
ou convênios; e aprovar a proposta orçamentária e o orçamento
analítico da Universidade.

4.2 ÓRGÃOS EXECUTIVOS
4.2.1 Reitoria
A Reitoria, órgão executivo máximo da Administração Superior
da Universidade Federal de Santa Catarina, executa a política
universitária definida pelos órgãos deliberativos centrais. Compete à Reitoria planejar, organizar, dirigir, coordenar e controlar
todas as atividades da Universidade.

4.2.2 Vice-Reitoria
Além das atribuições estatutárias e regimentais, o Vice-Reitor é o substituto do Reitor nas suas faltas e impedimentos.
Ele tem atribuições permanentes no âmbito da Administração
Superior da Universidade, definidas pelo Reitor, bem como
atribuições delegadas. Seu cargo é exercido em regime de
dedicação exclusiva.

4.2.3 Gabinete da Reitoria
O Gabinete é o órgão executivo que presta assessoria direta
à Reitoria. Entre suas atribuições, transmite determinações e
recomendações do Reitor, no âmbito da Universidade; presta assistência à Reitoria nos relacionamentos institucionais e
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administrativos e coordena as audiências diárias e os compromissos de agenda do Reitor. Os contatos com a Reitoria e a
Vice-Reitoria são intermediados pelo Gabinete pelos meios
abaixo relacionados.
►► COMO ACESSAR A REITORIA,
A VICE-REITORIA E O GABINETE
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Por telefone: +55 (48) 3721-9320 / 3721-4076
■■ Por carta ou pessoalmente: Campus Universitário Reitor
João David Ferreira Lima, prédio da Reitoria, 1º andar –
ver mapa
■■ Por e-mail: gr@contato.ufsc.br
■■ Pelo site: http://gabinete.ufsc.br
Além das áreas que prestam serviços internos, a Reitoria, a Vice-Reitoria e o Gabinete mantêm uma importante estrutura de
apoio às atividades da Universidade subordinadas a sua estrutura. São áreas que atuam em assuntos de relevante interesse
para o cumprimento dos objetivos institucionais, como é o caso do
Hospital Universitário, estrutura subordinada à Vice-Reitoria. Os
contatos com essas áreas de apoio estão relacionados a seguir.
►► DIRETORIA-GERAL DE COMUNICAÇÃO DA UFSC
Responsável por planejar e executar a política pública de comunicação, visando à disseminação de informações de interesse público, assim como projetos e políticas de Governo. A
DGC abriga a Agecom (http://agecom.ufsc.br) e a TV UFSC
(http://tv.ufsc.br)
■■ Telefones: +55 (48) 3721-4081 / 3721-9233 / 3721-9323
■■ E-mail: dgc.gr@contato.ufsc.br
■■ Site: http://dgc.ufsc.br
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►► BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA (BU)
Presta serviços de informação às atividades de ensino, pesquisa e extensão e administração da UFSC.
■■ Telefone: +55 (48) 3721-9310
■■ E-mail: dau.bu@ufsc.br
■■ Site: http://portalbu.ufsc.br
►► EDITORA UNIVERSITÁRIA
Publica títulos locais, regionais, nacionais e internacionais, refletindo a produção científica, tecnológica e cultural da UFSC e
da sociedade.
■■ Telefones: +55 (48) 3721-9686 / 3721-9408
■■ E-mail: editora@editora.ufsc.br
■■ Site: http://www.editora.ufsc.br
►► HOSPITAL UNIVERSITÁRIO (HU)
Promove assistência, ensino, pesquisa e extensão na área de
saúde e afins.
■■ Telefones: +55 (48) 3721-9100 / 3721-8354
■■ Site: http://www.hu.ufsc.br/portal_novo

4.2.4 Pró-Reitoria de Graduação
A Pró-Reitoria de Graduação coordena e acompanha
a execução das ações relativas à política de graduação da UFSC, definida pelo Conselho Universitário, atuando em eixos como realização do vestibular, avaliação e
acompanhamento dos professores, realização do registro de
toda a vida acadêmica dos estudantes (matrícula, ajustes,
notas e emissão dos diplomas), coordenação de estágios
curriculares e oferecimento de apoio pedagógico. Nessa perspectiva, suas principais atribuições são:
■■ coordenar a execução das ações inerentes à política de
ensino de graduação – tanto na modalidade presencial
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quanto na modalidade a distância –, de ensino médio, fundamental e educação infantil, definida pelo Conselho Universitário, visando ao seu desenvolvimento;
■■ coordenar o desenvolvimento das atividades de ensino,
bem como o sistema de matrícula, os estágios curriculares e o ingresso nos cursos de graduação da UFSC;
■■ assessorar os gestores acadêmicos, comissões e grupos
de trabalho em procedimentos administrativos e no desenvolvimento de programas e projetos voltados para os
cursos de graduação e educação básica;
■■ propor e coordenar as formas de acesso aos cursos de
graduação e de educação básica, a programas de bolsas
acadêmicas de graduação e de estágios curriculares;
■■ registrar e gerenciar as atividades de planejamento acadêmico, as informações e dados relativos à graduação e educação básica, bem como expedir documentos diversos;
■■ propor instrumentos para a elaboração e atualização periódica de planos plurianuais de desenvolvimento dos cursos de graduação e da educação básica;
■■ implementar e desenvolver políticas e programas referentes às atividades de ensino, em conjunto com
outras Pró-Reitorias.
►► COMO ACESSAR A PROGRAD
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Por telefone: +55 (48) 3721-9276
■■ Por carta ou pessoalmente: Campus Universitário Reitor
João David Ferreira Lima, prédio da Reitoria, 2º andar –
ver mapa
■■ Por e-mail: prograd@contato.ufsc.br
■■ Pelo site: http://prograd.ufsc.br
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4.2.4.1 Principais áreas subordinadas
►► DEPARTAMENTO DE ENSINO
Responsável pela coordenação das atividades de ensino de
graduação nas modalidades presencial e a distância, além da
educação básica.
■■ Telefone: +55 (48) 3721-9973
■■ E-mail: prograd@contato.ufsc.br
■■ Site: http://prograd.ufsc.br/departamento-de-ensino
►► DEPARTAMENTO DE INTEGRAÇÃO
ACADÊMICA E PROFISSIONAL
Coordena as atividades de estágio, Programa de Educação
Tutorial (PET) e monitoria.
■■ Telefone: +55 (48) 3721-9301
■■ E-mail: estagio@reitoria.ufsc.br
■■ Site: http://portal.estagios.ufsc.br
►► DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
Responsável pela administração e registro das atividades discentes.
■■ Telefone: +55 (48) 3721-9707
■■ E-mail: daegd@mbox1.ufsc.br
■■ Site: http://cagr.sistemas.ufsc.br
►► COORDENADORIA DE APOIO
PEDAGÓGICO E AVALIAÇÃO
Responsável pelo apoio pedagógico, avaliação discente
e monitoria.
■■ Telefone: +55 (48) 3721-8307
■■ E-mail: prograd@contato.ufsc.br
■■ Site: http://apoiopedagogico.prograd.ufsc.br/
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►► COMISSÃO PERMANENTE DE PESSOAL DOCENTE
Responsável pelo assessoramento ao Conselho Universitário para a formulação e o acompanhamento da execução da
política de pessoal docente.
■■ Telefone: +55 (48) 3721-9307
■■ E-mail: prograd@contato.ufsc.br
■■ Site: http://cppd.ufsc.br
►► COMISSÃO PERMANENTE DO
VESTIBULAR (COPERVE)
Responsável pela coordenação e supervisão de todas as
atividades concernentes ao Concurso Vestibular no âmbito da
UFSC e concursos públicos demandados pela UFSC ou por
convênios firmados.
■■ Telefone: +55 (48) 3721-9200
■■ E-mail: coperve@coperve.ufsc.br
■■ Site: http://coperve.ufsc.br
►► NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE DA UFSC
Responsável por propor, coordenar e apoiar a execução da política institucional de acessibilidade para a inclusão de pessoas com
deficiência na Universidade, sob a ótica dos direitos humanos.
■■ Telefone: +55 (48) 3721-4648
■■ E-mail: acessibilidade@reitoria.ufsc.br

4.2.5 Pró-Reitoria de Pós-Graduação
A Pró-Reitoria de Pós-Graduação coordena e acompanha a execução das ações relativas à política de pós-graduação da UFSC,
definida pelo Conselho Universitário, trabalhando em contato
direto com os programas de pós-graduação da Universidade e
realizando seu acompanhamento de acordo com as normas e
regras que governam o sistema de pós-graduação no País. As
principais atribuições da PROPG são:
■■ planejar, coordenar e avaliar os planos de atividades da
área de ensino de pós-graduação;
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■■ promover a integração das atividades de ensino de pósgraduação com o sistema de avaliação de rendimento
escolar, dissertações e teses;
■■ emitir parecer sobre a criação, expansão, modificação ou
extinção de cursos de pós-graduação;
■■ coordenar e encaminhar processos de credenciamento de
novos cursos de pós-graduação;
■■ elaborar o Plano Institucional de Capacitação Docente da
UFSC, em nível de pós-graduação;
■■ manter intercâmbio com outras entidades, visando ao
desenvolvimento da pós-graduação;
■■ propor à autoridade competente a formalização de convênios a serem celebrados com outros organismos, quando
relacionados à sua área de atuação, procedendo ao seu
acompanhamento;
■■ coordenar a elaboração do catálogo e de outros
materiais ou publicações dos cursos relacionados à sua
área de competência;
■■ emitir parecer em processos de credenciamento e recredenciamento de docentes nos programas
de pós-graduação;
■■ receber, encaminhar e acompanhar processos de
reconhecimento de diplomas de pós-graduação stricto
sensu emitidos por instituições estrangeiras;
■■ intermediar as ações de órgãos de fomento junto aos
programas de pós-graduação;
■■ emitir parecer em processos de abrangência da pósgraduação e encaminhar à Câmara de Pós-Graduação;
■■ convocar e presidir as reuniões da Câmara
de Pós-Graduação;
■■ propor instrumentos para elaboração e atualização
de planos plurianuais de desenvolvimento de cursos
de pós-graduação;
■■ propor normativas de pós-graduação à Câmara
de Pós-Graduação;
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■■ representar a UFSC nos fóruns de pró-reitores
de pós-graduação;
■■ emitir portarias e outros atos administrativos que se façam necessários à consecução das atividades da
respectiva área;
■■ executar outras atividades inerentes à área ou que
venham a ser delegadas pelo reitor.

4.2.5.1 Principais áreas subordinadas
►► DEPARTAMENTO DE PÓS-GRADUAÇÃO
Responsável pela supervisão das atividades das diversas
coordenadorias da PROPG e da gestão dos recursos
financeiros destinados à pós-graduação.
■■ Telefone: +55 (48) 3721-9284
■■ E-mail: propg@contato.ufsc.br
■■ Site: http://www.propg.ufsc.br
►► COORDENADORIA DE ACOMPANHAMENTO
DE PROGRAMAS
Responsável pelo controle e acompanhamento de programas
de pós-graduação stricto sensu e atividades relacionadas.
■■ Telefones: +55 (48) 3721-9338 / 3721-9773
■■ E-mail: cap.propg@contato.ufsc.br
■■ Site: http://www.propg.ufsc.br
►► COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA
Responsável pelo controle e acompanhamento de cursos de pós-graduação lato sensu e atividades relacionadas
à educação continuada (capacitação docente e estágios
pós-doutorais na UFSC).
■■ Telefone: +55 (48) 3721-9404
■■ E-mail: cec.propg@contato.ufsc.br
■■ Site: http://www.propg.ufsc.br
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►► COORDENADORIA ADMINISTRATIVA
Responsável pela supervisão e acompanhamento de processos de reconhecimento de diplomas de pós-graduação stricto
sensu emitidos por universidades estrangeiras.
■■ Telefones: +55 (48) 3721-6313 / 3721-8314
■■ E-mail: propg@contato.ufsc.br
■■ Site: http://www.propg.ufsc.br
►► COORDENADORIA DE BOLSAS
Responsável pela gestão dos programas institucionais de
bolsas de pós-graduação stricto sensu e pós-doutorado.
■■ Telefone: +55 (48) 3721-9311
■■ E-mail: bolsas.propg@contato.ufsc.br
■■ Site: http://www.propg.ufsc.br

4.2.6 Pró-Reitoria de Pesquisa
A Pró-Reitoria de Pesquisa tem a função de contribuir para a
concretização e o fortalecimento do papel social da UFSC nas
áreas de pesquisa e inovação tecnológica e social por meio
de políticas institucionais, do desenvolvimento e manutenção
de sistemas de informação sobre projetos e atividades relacionados a essas áreas, com divulgação dos resultados das pesquisas realizadas no âmbito da Universidade. Suas principais
atribuições são:
■■ coordenar a formulação e a implementação de políticas
para a pesquisa, a inovação tecnológica e as atividades
dos órgãos executores associados;
■■ assessorar a comunidade universitária no encaminhamento e desenvolvimento de projetos de pesquisa;
■■ divulgar e fazer cumprir as resoluções de pesquisa junto à
comunidade universitária;
■■ apoiar as atividades e iniciativas dos três comitês de ética
em pesquisa da UFSC (CEPSH, CEUA e CiBio);
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■■ manter atualizados e gerenciar os formulários de registro
de projetos de pesquisa;
■■ implementar e desenvolver políticas e programas referentes às atividades de pesquisa e inovação tecnológica em conjunto com as outras pró-reitorias e com o
Gabinete da Reitoria;
■■ atuar em conjunto com as outras pró-reitorias e ao Gabinete da Reitoria para a solução de problemas e
encaminhamento de ações;
■■ representar a UFSC na Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (FIESC), no Instituto Euvaldo Lodi
(IEL) e no Conselho Superior da Fundação de Apoio à
Pesquisa Científica e Tecnológica do Estado de Santa Catarina (FAPESC), discutindo ações de fomento à pesquisa
e inovação tecnológica em SC.
►► COMO ACESSAR A PROPESQ
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Por telefone: +55 (48) 3721- 97420
■■ Por carta ou pessoalmente: Rua Desembargador Vitor
Lima, nº 222, Prédio II da Reitoria, 3º andar, 88040-400
■■ Por e-mail: propesq@contato.ufsc.br
■■ Pelo site: http://propesq.ufsc.br

4.2.6.1 Principais áreas subordinadas
►► DEPARTAMENTO DE PROJETOS DE PESQUISA
Responsável por orientar atividades inerentes à elaboração de
projetos institucionais, ao registro, tramitação e divulgação de
projetos de pesquisa.
■■ Telefone: +55 (48) 3721-7418
■■ E-mail: propesq@contato.ufsc.br
■■ Site: http://propesq.ufsc.br/pesquisa
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►► DEPARTAMENTO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
Responsável por apoiar a transferência de tecnologia interna ou
externa, estimular e promover a proteção jurídica e a exploração econômica das criações intelectuais e inovações.
■■ Telefone: +55 (48) 3721-9628
■■ E-mail: propesq@contato.ufsc.br
■■ Site: http://propesq.ufsc.br/inovacaodit
►► COORDENADORIA DE FOMENTO
E APOIO À PESQUISA
Responsável pelos programas institucionais de bolsas mantidos pela UFSC (PIBIC/CNPq, PIBI, PIBIC-EM, PIBITI,
Jovens Talentos).
■■ Telefone: +55 (48) 3721-9332
■■ E-mail: pibic@contato.ufsc.br
■■ Site: http://propesq.ufsc.br
►► LABORATÓRIO CENTRAL DE
MICROSCOPIA ELETRÔNICA
Responsável por alavancar a pesquisa científica na UFSC
e em outras instituições parceiras, mediante recursos de
microscopia eletrônica.
■■ Telefone: +55 (48) 3721-2276
■■ E-mail: andre.pasa@ufsc.br
■■ Site: http://lcme.ufsc.br

4.2.7 Pró-Reitoria de Extensão
A Pró-Reitoria de Extensão tem por finalidade articular e
apoiar a execução da política de extensão da UFSC através
de ações específicas dos departamentos de ensino e/ou de
ações institucionais, buscando uma integração mais efetiva da
realidade social com as atividades realizadas na Universidade.
Suas principais atividades são:
42

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

■■ atualização do formulário para registro on-line das ações
de extensão, resultando em um banco de dados atualizado constantemente;
■■ certificação das ações extensionistas oficiais da UFSC;
■■ apoio às atividades de extensão, através do planejamento, da organização e do acompanhamento do Programa
de Apoio a Projetos de Extensão (PROEXTENSÃO) e do
Programa de Bolsas de Extensão (PROBOLSAS);
■■ organização e condução do Projeto Rondon na UFSC;
■■ apoio à coordenação do Projeto Sala Verde;
■■ apoio à coordenação do Núcleo de Estudos da Terceira
Idade (NETI);
■■ organização de delegações e participação em eventos
como o Congresso Brasileiro de Extensão Universitária
(CBEU), o Seminário de Extensão Universitária da Região
Sul (SEURS) e o Congresso Ibero Americano;
■■ divulgação e publicação de artigos por meio da Extensio:
Revista Eletrônica de Extensão da UFSC;
■■ promoção da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e
extensão, realizada através da Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão.
►► COMO ACESSAR A PROEX
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Por telefone: +55 (48) 3721- 2927
■■ Por carta ou pessoalmente: Rua Desembargador Vitor
Lima, nº 222, Prédio II da Reitoria, 3º andar, 88040-400
■■ Por e-mail: proex@contato.ufsc.br
■■ Pelo site: http://proex.ufsc.br
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4.2.7.1 Principais áreas subordinadas
►► NÚCLEO DE ESTUDOS DA TERCEIRA IDADE
Sistematiza o conhecimento de gerontologia, desenvolvendo
atividades de promoção das pessoas da terceira idade no meio
acadêmico e comunitário.
■■ Telefones: +55 (48) 3721-2978 / 3721-2979
■■ E-mail: neti@reitoria.ufsc.br
■■ Site: http://neti.ufsc.br
►► COORDENADORIA DE BOLSAS DE EXTENSÃO
Coordenar os programas de bolsas de extensão da UFSC
■■ Telefone: +55 (48) 3721-2927
■■ E-mail: proex@contato.ufsc.br
■■ Site: http://proex.ufsc.br

4.2.8 Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento
A Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento é um órgão
executivo central, integrante da Administração Superior da
Universidade Federal de Santa Catarina, criada com o objetivo de auxiliar o reitor em suas tarefas executivas na área de
planejamento e avaliação institucional, de gestão orçamentária, contábil e financeira, de informações coorporativas e
de orçamento, de planejamento da ocupação física, dos projetos de Arquitetura e Engenharia e da fiscalização de obras
e das políticas de governança eletrônica e de Tecnologia da
Informação e Comunicação.
►► COMO ACESSAR A PROPLAN
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Por telefone: +55 (48) 3721-2932
■■ Por carta ou pessoalmente: Rua Desembargador
Vitor Lima, nº 222, Prédio II da Reitoria, 88040-400 –
ver mapa
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■■ Por e-mail: proplan@contato.ufsc.br
■■ Pelo site: http://proplan.ufsc.br

4.2.8.1 Principais áreas subordinadas
►► SUPERINTENDÊNCIA DE GOVERNANÇA
ELETRÔNICA E TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
Planeja, pesquisa, aplica e desenvolve produtos e serviços de
Tecnologia da Informação e Comunicação.
■■ Telefone: +55 (48) 3721-6372
■■ Site: http://setic.ufsc.br
►► DEPARTAMENTO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
Coordena o orçamento institucional.
■■ Telefones: +55 (48) 3721-9375 / 3721-9803
■■ E-mail: dgo@reitoria.ufsc.br
■■ Site: http://dgo.seplan.ufsc.br
►► DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDADE E FINANÇAS
Coordena, analisa e acompanha a administração orçamentária
e financeira da Universidade.
■■ Telefone: +55 (48) 3721-9800
■■ E-mail: correa@reitoria.ufsc.br
■■ Site: http://dcf.proplan.ufsc.br
►► DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
E GESTÃO DA INFORMAÇÃO
Responsável pelo planejamento e pela gestão dos sistemas de
informação associados.
■■ Telefone: +55 (48) 3721-4201
■■ E-mail: dpgi@contato.ufsc.br
■■ Site: http://dpgi.proplan.ufsc.br
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►► DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS
Fiscaliza a execução de obras de engenharia nos campi
da Universidade.
■■ Telefone: +55 (48) 3721-5151
■■ E-mail: rodrigo.bossle@ufsc.br
■■ Site: http://dfo.ufsc.br
►► DEPARTAMENTO DE PROJETOS DE
ARQUITETURA E ENGENHARIA (DPAE)
Coordena a elaboração dos projetos Arquitetônicos e de Engenharia, assim como a implementação do Plano Diretor dos
campi e de expansão física da Universidade.
■■ Telefone: +55 (48) 3721-5100
■■ E-mail: elias.andrade@ufsc.br
■■ Site: http://dpae.seplan.ufsc.br/

4.2.9 Pró-Reitoria de Administração
A principal missão da Pró-Reitoria de Administração é contribuir com a administração da UFSC, com ênfase na infraestrutura e serviços básicos necessários ao pleno desenvolvimento
das atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão. Suas
atribuições são: supervisionar a execução das ações inerentes
à política de administração da UFSC, definida pelo Conselho
Universitário, zelando pelo cumprimento das normas pertinentes; e propor e acompanhar a execução das políticas de gestão
da Universidade no que se refere aos seguintes critérios:
■■ segurança física e patrimonial da UFSC;
■■ material, serviços, arquivo e digitalização;
■■ trabalhos gráficos para as unidades universitárias
e administrativas;
■■ produção de animais de laboratório em quantidade e qualidade para atender à demanda nas áreas de ensino, pesquisa e extensão;
■■ recebimento, tombamento e controle de todo material
permanente.
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►► COMO ACESSAR A PROAD
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Por telefone: +55 (48) 3721-4242
■■ Por carta: Pró-Reitoria de Administração. Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima. Trindade –
88040-400 – Florianópolis – SC
■■ Pessoalmente: Rua Desembargador Vitor Lima, nº 222,
Prédio II da Reitoria, 88040-400 – ver mapa.
■■ Por e-mail: proad@contato.ufsc.br
■■ Pelo site: http://proad.ufsc.br
►► DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Planeja, coordena, executa e acompanha os processos
de compras nacionais e internacionais de materiais de
consumo e permanentes.
■■ Telefone: +55 (48) (48) 3721-2794/3721-4956
■■ E-mail: dcl@contato.ufsc.br
■■ Site: http://dcom.proad.ufsc.br
►► DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
Compete ao departamento elaborar as minutas dos editais dos
certames licitatórios da Universidade Federal de Santa Catarina
e executar a fase externa das licitações, além de outras atividades, tais como o cadastramento de fornecedores e a catalogação de materiais e serviços.
■■ Telefones: +55 (48) 3721-4430/3721-6336
■■ E-mail: licitacoes.dpl@contato.ufsc.br
■■ Site: http://licitacoes.ufsc.br
■■ Horário de atendimento ao público:
- Catalogação de materiais e serviços: de segunda a sextafeira, das 10h30min às 16h
- Cadastramento/atualização de fornecedores: de segunda a
sexta-feira, das 10h30min às 15h
- Licitações: de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h
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►► DEPARTAMENTO DE GESTÃO PATRIMONIAL
Administra os bens móveis e imóveis da UFSC.
■■ Telefone: +55 (48) 3721-2151
■■ E-mail: dgp@contato.ufsc.br
■■ Site: http://proad.ufsc.br/dgp
►► DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO
PREDIAL E DE INFRAESTRUTURA
Realiza a manutenção predial urbana e de infraestrutura
da Universidade.
■■ Telefone: +55 (48) 3721-5010
■■ E-mail: dmpi@contato.ufsc.br
■■ Site: http://dmpi.proad.ufsc.br
►► DEPARTAMENTO DE PROJETOS,
CONTRATOS E CONVÊNIOS
Planeja, coordena, executa e acompanha os processos de projetos, contratos e convênios nacionais.
■■ Telefone: +55 (48) 3721-4234
■■ E-mail: dpc@contato.ufsc.br
■■ Site: http://proad.ufsc.br/departamento-de-projetoscontratos-e-convenios-dpc
►► DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA
FÍSICA E PATRIMONIAL
Promove e mantém a segurança dos usuários, instalações e
equipamentos da Universidade.
■■ Telefone: +55 (48) 3721-9442
■■ E-mail: seguranca@contato.ufsc.br
■■ Site: http://seguranca.ufsc.br
►► PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
Coordena e executa a manutenção de bens móveis e imóveis da Universidade, além de implantar e manter as áreas
verdes e jardins.
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■■ Telefone: +55 (48) 3721-5121
■■ E-mail: pu@contato.ufsc.br
■■ Site: http://pu.proad.ufsc.br

4.2.10 Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis
A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis tem por missão desenvolver ações institucionais, pedagógicas e acadêmicas, direcionadas ao acesso, à permanência e à conclusão de discentes
matriculados nos cursos de graduação presenciais da UFSC,
em articulação com as demais estruturas universitárias. As atribuições principais desta unidade são:
■■ coordenar a execução das ações inerentes à política de
assuntos estudantis, definida pelo Conselho Universitário,
zelando pelo cumprimento das normas pertinentes;
■■ propor e acompanhar a execução de ações da política de
assuntos estudantis da Universidade, principalmente no
que se refere ao acesso, à permanência e à conclusão
do curso de graduação presencial, nas seguintes áreas:
moradia estudantil; alimentação; transporte; assistência à
saúde; inclusão digital; cultura, esporte e lazer; apoio pedagógico; movimentos estudantis e políticas sociais;
■■ desenvolver estudos e projetos visando à melhoria administrativa, ao desenvolvimento organizacional e ao
aprimoramento de gestão, relacionados à política de
assuntos estudantis;
■■ planejar, coordenar e avaliar a execução das atividades
inerentes aos planos, programas e projetos vinculados à
política de assuntos estudantis;
■■ estimular a implementação de planos, programas e projetos junto à comunidade estudantil;
■■ manter intercâmbio com outras entidades, visando ao desenvolvimento de atividades e serviços de interesse da
comunidade estudantil;
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■■ propor e desenvolver políticas de benefícios da Universidade dirigidas à comunidade estudantil;
■■ propor à autoridade competente a formalização de convênios a serem celebrados com outros organismos, quando relacionados à sua área de atuação, procedendo ao
seu acompanhamento;
■■ apoiar e divulgar a realização de eventos de interesse da
comunidade estudantil.
►► COMO ACESSAR A PRAE
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Por telefone: +55 (48) 3721-9419
■■ Por carta ou pessoalmente: Campus Universitário Reitor
João David Ferreira Lima, prédio da Reitoria, Térreo –
ver mapa.
■■ Por e-mail: prae@contato.ufsc.br
■■ Pelo site: http://prae.ufsc.br

4.2.10.1 Principais áreas subordinadas
►► DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS
Analisa todas as demandas de auxílio a eventos, participação
em eventos, viagens de estudo e demais solicitações realizadas pelos estudantes da UFSC.
■■ Telefone: +55 (48) 3721-8249
■■ E-mail: prae@contato.ufsc.br
■■ Site: http://prae.ufsc.br/deae-departamento-deassuntos-estudantis
►► RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO
Unidade suplementar da UFSC que tem a responsabilidade principal de implementar a política de alimentação
na Universidade.
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■■ Telefone: +55 (48) 3721-9203
■■ E-mail: ru@contato.ufsc.br
■■ Site: http://ru.ufsc.br

4.2.11 Secretaria de Gestão de Pessoas
A Secretaria de Gestão de Pessoas desenvolve ações com vistas ao gerenciamento de processos na área de desenvolvimento humano e social destinadas à melhoria do nível de qualidade
de vida dos servidores docentes e técnico-administrativos em
seu exercício profissional, realizando o acompanhamento da
vida funcional de todos os servidores da UFSC. Sua atuação
está fundamentada nos seguintes objetivos:
■■ manter o servidor profissionalizado, responsável, eficiente, eficaz e democrático para construir e desenvolver a instituição em suas tarefas de ensino, pesquisa,
extensão e administração;
■■ assegurar que a instituição conte com uma força de trabalho qualificada e flexível, para lidar com novas tecnologias
e perspectivas;
■■ consolidar o uso de indicadores objetivos de desempenho
dos servidores e sua avaliação;
■■ assegurar à instituição uma gestão qualificada das questões relativas à saúde, segurança no trabalho e assistência social do servidor.
►► COMO ACESSAR A SEGESP
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Por telefone: +55 (48) 3721-9030 / 3721-9240
■■ Por carta ou pessoalmente: Campus Universitário Reitor
João David Ferreira Lima, prédio da Reitoria, Térreo –
ver mapa.
■■ Por e-mail: secretariaprdhs@notes.ufsc.br
■■ Pelo site: http://segesp.ufsc.br
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4.2.11.1 Principais áreas subordinadas
►► DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DE PESSOAL (DAP)
Desenvolve ações de administração de pessoal e gerencia o
processo de trabalho.
■■ Telefone: +55 (48) 3721-2482
■■ E-mail: secretariaprdhs@notes.ufsc.br
■■ Site: http://segesp.ufsc.br/dap
►► DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO À SAÚDE (DAS)
Desenvolve e implementa políticas de promoção à saúde e à
segurança do trabalho.
■■ Telefone: +55 (48) 3721-2996
■■ E-mail: das@contato.ufsc.br
■■ Site: http://das.segesp.ufsc.br
►► DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO
DE PESSOAS (DDP)
Coordena processos de admissão, movimentação, acompanhamento, avaliação e de educação institucional destinados
aos servidores docentes e técnico-administrativos.
■■ Telefone: +55 (48) 3721-9212
■■ E-mail: saa.ddp@contato.ufsc.br
■■ Site: http://segesp.ufsc.br/ddpp

4.2.12 Secretaria de Cultura
A Secretaria de Cultura é um órgão executivo central, integrante
da Administração Superior da Universidade Federal de Santa
Catarina, ligado diretamente ao Gabinete da Reitoria e criado
com o objetivo de auxiliar o Reitor em suas tarefas executivas
na área de Cultura. As principais atribuições da Secretaria de
Cultura são:
■■ fomentar a cultura de forma ampla, por meio da
produção e difusão;
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■■ reconhecer a abrangência da noção de cultura nas suas
dimensões simbólica, estética e econômica;
■■ incluir um número crescente de áreas da cultura nas
ações da secretaria;
■■ sensibilizar a comunidade universitária e seus gestores
da importância da cultura na formação de uma sociedade
mais humanizada;
■■ contribuir para uma formação pedagógica, cidadã e
emancipadora mais abrangente do aluno, aumentando
o seu repertório cultural com a oferta de atividades
culturais extracurriculares;
■■ integrar a cultura às atividades de ensino, pesquisa
e extensão;
■■ promover e estimular o acesso à produção e ao empreendimento cultural através de editais e seleções públicas
democráticas e transparentes, respeitando sempre os ditames legais para concessão de recursos financeiros;
■■ valorizar e promover a diversidade cultural, a criação artística e suas manifestações e expressões culturais, individuais ou coletivas, de todos os grupos étnicos e suas
derivações sociais;
■■ estimular o debate crítico acerca das questões prementes
do ser humano e da sociedade contemporânea;
■■ elevar a qualidade da produção artístico-cultural
da Universidade;
■■ propiciar o contato e a fruição do público com a arte e a
cultura de forma universal;
■■ garantir a preservação do patrimônio cultural, histórico
e artístico da Universidade, resguardando os bens de
natureza material e imaterial;
■■ ressignificar os espaços da Universidade com
ações culturais;
■■ articular as políticas de cultura com outros órgãos administrativos e de ensino da Universidade e promover a organização de parcerias e redes para a sua implantação;
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■■ dinamizar as políticas de intercâmbio e difusão da cultura universitária em outras universidades nacionais e internacionais, promovendo acordos e levando à criação
artístico-cultural produzida e financiada para além dos
muros da Universidade;
■■ integrar as ações culturais dos campi da Universidade;
■■ estender as ações culturais às cidades-sede dos campi
da Universidade ao estado de Santa Catarina,
priorizando as comunidades de difícil acesso a esses
espaços geográficos;
■■ organizar instâncias consultivas e de participação para
contribuir na formulação e debater estratégias e execução
das políticas de cultura da Universidade;
■■ mensurar o desempenho das ações culturais da secretaria.
►► COMO ACESSAR A SECULT
■■ Horário de atendimento externo: segunda-feira, das 9h às
12h e de terça a sexta-feira, das 14h às 17h.
■■ Por telefone: +55 (48) 3721-8304 / 3721-4433
■■ Por carta ou pessoalmente: Campus Universitário Reitor
João David Ferreira Lima, Centro de Eventos (entrada secundária) – ver mapa
■■ Por e-mail: secult@contato.ufsc.br
■■ Pelo site: http://secult.ufsc.br

4.2.12.1 Principais áreas subordinadas
►► DEPARTAMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL (DAC)
Planeja, fomenta, produz, organiza e coordena as atividades artísticas culturais desenvolvidas pelos diversos setores do DAC:
artes visuais, música, teatro.
■■ Telefone: +55 (48) 3721-9348
■■ E-mail: dac@dac.ufsc.br
■■ Site: http://www.dac.ufsc.br
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►► DEPARTAMENTO DE CULTURA
E EVENTOS (DECEVEN)
Planeja, organiza e executa eventos institucionais e formaturas
oficiais de alunos da Universidade.
■■ Telefone: +55 (48) 3721-9569
■■ E-mail: waldoir@gmail.com
■■ Site: http://www.eventos.ufsc.br
►► PROJETO FORTALEZAS DA ILHA
DE SANTA CATARINA
Restaura e revitaliza as fortificações construídas pelos portugueses no século XVIII para proteger a Ilha de Santa Catarina.
■■ Telefone: +55 (48) 3721- 8302
■■ E-mail: fortalezas.secult@contato.ufsc.br
■■ Site: http://www.fortalezas.ufsc.br
►► NÚCLEO DE ESTUDOS AÇORIANOS
Realiza pesquisas em prol do resgate da Cultura Açoriana no
Estado de Santa Catarina.
■■ Telefone: +55 (48) 3721-8605
■■ E-mail: nea@nea.ufsc.br
■■ Site: http://www.nea.ufsc.br
►► MUSEU DE ARQUEOLOGIA E
ETNOLOGIA (MARQUE)
Pesquisa, produz e sistematiza o conhecimento interdisciplinar sobre populações pré-coloniais, coloniais, indígenas e
ações museológicas.
■■ Telefone: +55 (48) 3721-9325
■■ E-mail: ufsc.mu.secretaria@gmail.com
■■ Site: http://museu.ufsc.br
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4.2.13 Secretaria de Relações Internacionais
Secretaria de Relações Internacionais é o órgão da UFSC que
tem como objetivos primordiais promover a interação com organismos e instituições internacionais, apoiar e implementar
acordos de cooperação técnica, científica e cultural e viabilizar
o intercâmbio de estudantes, professores e servidores técnicoadministrativos. Suas principais atribuições são:
■■ promover a internacionalização como forma de incentivar
a excelência científica e tecnológica do País e de proporcionar solidariedade aos povos, buscando intercâmbios
e convênios com instituições de excelência e, ao mesmo
tempo, promovendo a solidariedade com povos com os
quais se possam aportar inovação científica e tecnológica
e formação de pessoal;
■■ elaborar, propor e coordenar a execução das políticas de
cooperação institucional e internacional;
■■ promover o intercâmbio científico, tecnológico, cultural, artístico e filosófico com outras instituições internacionais;
■■ manter um banco de dados atualizado com informações
sobre as instituições estrangeiras conveniadas;
■■ informar e orientar a comunidade acadêmica sobre as
oportunidades de intercâmbio no exterior;
■■ incentivar e auxiliar professores, alunos e pesquisadores a
proporem acordos de cooperação e participarem de atividades internacionais, tais como desenvolvimento de projetos conjuntos com instituições estrangeiras;
■■ auxiliar estudantes, professores e pesquisadores estrangeiros, participantes de programas de intercâmbio internacional, na regularização de sua situação no Brasil, no que
se refere a moradia, vistos, atividades culturais etc.;
■■ orientar os estudantes estrangeiros a efetuarem suas matrículas e interagirem com a comunidade universitária e a
sociedade em geral.
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►► COMO ACESSAR A SINTER
■■ Horário de atendimento externo: de segunda a sexta-feira,
das 10h às 16h
■■ Por telefone: +55 (48) 3721-8739 / 3721-8743
■■ Por carta ou pessoalmente: Rua Desembargador Vitor
Lima, nº 222, Prédio II da Reitoria, 1o andar, 88040-400 –
ver mapa.
■■ Por e-mail: sinter@contato.ufsc.br
■■ Pelo site: http://sinter.ufsc.br

4.2.14 Secretaria de Aperfeiçoamento Institucional
A Secretaria de Aperfeiçoamento Institucional é responsável
por analisar juridicamente, instruir e regulamentar todos os processos, portarias, resoluções e editais relacionados à UFSC.
Suas principais atribuições são:
■■ propor atos, medidas, diretrizes políticas destinadas à democratização, republicanização e ampliação
da transparência, regularidade e impessoalidade na
gestão universitária;
■■ promover a transparência na UFSC, conforme
legislação federal;
■■ aprimorar mecanismos de consulta à comunidade
universitária e à sociedade civil;
■■ elaborar sugestões de aperfeiçoamento das atividades da
Universidade, com base em dados da Ouvidoria e de consultas à comunidade;
■■ representar a Reitoria perante órgãos públicos
de controle.
►► COMO ACESSAR A SEAI
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Por telefone: +55 (48) 3721-8416
CARTA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO
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■■ Por carta ou pessoalmente: Campus Universitário Reitor
João David Ferreira Lima, prédio da Reitoria, 1o Andar.
■■ Por e-mail: alberto.assis.junior@ufsc.br
■■ Site: http://seai.ufsc.br

4.3 UNIDADES DE ENSINO
4.3.1 Centro de Ciências Agrárias
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h.
■■ Por telefone: +55 (48) 3721-5401
■■ Por carta ou pessoalmente: Centro de Ciências Agrárias.
Universidade Federal de Santa Catarina. Rodovia
Admar Gonzaga, nº 1346. Itacorubi – 88034-000 –
Florianópolis – SC
■■ Por e-mail: contato@cca.ufsc.br
■■ Site: http://portalcca.ufsc.br

4.3.1.1 Departamentos do Centro
►► DEPARTAMENTO DE AQUICULTURA
■■ Telefone: +55 (48) 3721-5471
■■ E-mail: deptoaqi@cca.ufsc.br
■■ Site: http://www.aqi.ufsc.br
►► DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DE ALIMENTOS
■■ Telefone: +55 (48) 3721-6383
■■ E-mail: cal@contato.ufsc.br
■■ Site: http://www.cal.ufsc.br/novo_site
►► DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA RURAL
■■ Telefone: +55 (48) 3721-5426
■■ E-mail: enr@cca.ufsc.br
■■ Site: http://www.enr.cca.ufsc.br
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►► DEPARTAMENTO DE FITOTECNIA
■■ Telefone: +55 (48) 3721-5330
■■ E-mail: fit@cca.ufsc.br
■■ Site: http://www.fit.ufsc.br
►► DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA
E DESENVOLVIMENTO RURAL
■■ Telefones: +55 (48) 3721-5353 / 3721-5347
■■ E-mail: zootec@cca.ufsc.br
■■ Site: http://dzdr.cca.ufsc.br

4.3.1.2 Cursos oferecidos1
Agroecossistemas (G/PG), Agronomia (G), Aquicultura (PG), Ciência dos Alimentos (PG), Ciência e Tecnologia de Alimentos
(G), Engenharia de Alimentos (PG), Engenharia de Aquicultura
(G), Recursos Genéticos Vegetais (PG) e Zootecnia (G).

4.3.2 Centro de Ciências Biológicas
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Por telefone: +55 (48) 3721-9321
■■ Por carta ou pessoalmente: Campus Universitário Reitor
João David Ferreira Lima, Centro de Ciências Biológicas –
ver mapa
■■ Por e-mail: direcao.ccb@contato.ufsc.br
■■ Pelo site: http://portal.ccb.ufsc.br

4.3.2.1 Departamentos do Centro
►► DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA CELULAR,
EMBRIOLOGIA E GENÉTICA
■■ Telefones: +55 (48) 3721-4760 / 3721-6904
Graduação – G; Pós-Graduação – PG.

1
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■■ E-mail: beg@ccb.ufsc.br
■■ Site: http://beg.ccb.ufsc.br/
►► DEPARTAMENTO DE BOTÂNICA
■■ Telefone: +55 (48) 3721-9802
■■ E-mail: bot@ccb.ufsc.br
■■ Site: http://portal.ccb.ufsc.br/departamentos/botanica
►► DEPARTAMENTO DE BIOQUÍMICA
■■ Telefone: +55 (48) 3721-9692
■■ E-mail: bqa@ccb.ufsc.br
■■ Site: http://bqa.ufsc.br
►► DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS FISIOLÓGICAS
■■ Telefone: +55 (48) 3721-4618
■■ E-mail: cfs@contato.ufsc.br
■■ Site: http://cfs.ccb.ufsc.br
►► DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA E ZOOLOGIA
■■ Telefones: +55 (48) 3721-9099 / 3721-4755
■■ E-mail: ecz@ccb.ufsc.br
■■ Site: http://ecz.ccb.ufsc.br
►► DEPARTAMENTO DE FARMACOLOGIA
■■ Telefones: +55 (48) 3721-9491 /3721-2470
■■ E-mail: fmc@contato.ufsc.br
■■ Site: http://farmaco.ufsc.br
►► DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA,
IMUNOLOGIA E PARASITOLOGIA
■■ Telefones: +55 (48) 3721-9353 /3721-9798
■■ E-mail: secmip@ccb.ufsc.br
■■ Site: http://mip.ccb.ufsc.br
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►► DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS MORFOLÓGICAS
■■ Telefone: +55 (48) 3721-9229
■■ E-mail: mor@contato.ufsc.br
■■ Site: http://www.mor.ufsc.br

4.3.2.2 Cursos oferecidos
Biologia Celular e do Desenvolvimento (PG), Biologia de Fungos, Algas e Plantas (PG), Bioquímica (PG), Biotecnologia e
Biociências (PG), Ciências Biológicas (G), Ecologia (PG), Farmacologia (PG), Neurociências (PG), Multicêntrico em Ciências
Fisiológicas (PG), Perícias Criminais Ambientais (PG).

4.3.3 Centro de Comunicação e Expressão
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Por telefone: +55 (48) 3721-9351/3721-6580
■■ Por carta ou pessoalmente: Campus Universitário Reitor
João David Ferreira Lima, Centro de Comunicação e Expressão – ver mapa
■■ Por e-mail: cce@contato.ufsc.br
■■ Pelo site: http://portal.cce.ufsc.br

4.3.3.1 Departamentos do Centro
►► DEPARTAMENTO DE ARTES E LIBRAS
■■ Telefone: +55 (48) 3721-9704
■■ E-mail: lsb@contato.ufsc.br
■■ Site: http://arteselibras.paginas.ufsc.br
►► DEPARTAMENTO DE EXPRESSÃO GRÁFICA
■■ Telefones: +55 (48) 3721-9285 / 3721-6504
■■ E-mail: egr@contato.ufsc.br
■■ Site: http://egr.ufsc.br
CARTA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO
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►► DEPARTAMENTO DE JORNALISMO
■■ Telefones: +55 (48) 3721-9491/3721-2470
■■ E-mail: jor@contato.ufsc.br
■■ Site: http://jornalismo.ufsc.br
►► DEPARTAMENTO DE LÍNGUA E
LITERATURA ESTRANGEIRAS
■■ Telefones: +55 (48) 3721-6607/3721-9288
■■ E-mail: lle@contato.ufsc.br
■■ Site: http://www.lle.cce.ufsc.br
►► DEPARTAMENTO DE LÍNGUA E
LITERATURA VERNÁCULAS
■■ Telefones: +55 (48) 3721-9293/3721-9706
■■ E-mail: lv@contato.ufsc.br
■■ Site: http://vernaculas.paginas.ufsc.br

4.3.3.2 Cursos oferecidos
Artes Cênicas (G), Cinema (G), Design (G), Design de Animação (G), Design de Produto (G), Design e Expressão Gráfica
(PG), Design Gráfico (G), Estudos da Tradução (PG), Jornalismo (G/PG), Letras – Alemão (G), Letras – Espanhol (G), Letras –
Francês (G), Letras – Inglês (G), Letras – Italiano (G), Letras
– Licenciatura em Língua Espanhola (G), Letras – Licenciatura em Língua Inglesa (G), Letras – Licenciatura em Língua
Portuguesa (G), Letras – Língua Alemã e Literatura (G), Letras – Língua Portuguesa e Literaturas (G), Letras –Inglês e
Literatura Correspondente (PG), Libras – Língua Brasileira
de Sinais (Licenciatura ou Bacharelado) (G), Secretariado
Executivo (G), Secretariado Executivo Bilíngue (G), Linguística (PG), Literatura (PG) e Mestrado Profissional em Letras
– Profletras (PG).
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4.3.4 Centro de Ciências da Saúde
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Por telefone: +55 (48) 3721-9394 / 3721-9525 / 3721-9785
■■ Por carta ou pessoalmente: Campus Universitário Reitor
João David Ferreira Lima, Centro de Ciências da Saúde –
ver mapa.
■■ Pelo site: http://portalccs.ufsc.br

4.3.4.1 Departamentos do Centro
►► DEPARTAMENTO DE ANÁLISES CLÍNICAS
■■ Telefone: +55 (48) 3721-9712
■■ E-mail: acl@contato.ufsc.br
■■ Site: http://www.acl.ufsc.br
►► DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO
■■ Telefone: +55 (48) 3721-9784
■■ E-mail: ntr@contato.ufsc.br
■■ Site: http://ntr.ufsc.br
►► DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS
■■ Telefone: +55 (48) 3721-9350
■■ E-mail: cif@contato.ufsc.br
■■ Site: http://www.cif.ufsc.br
►► DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA
■■ Telefone: +55 (48) 3721-9473
■■ E-mail: ptl@contato.ufsc.br
■■ Site: http://www.ptl.ufsc.br
►► DEPARTAMENTO DE CIRURGIA
■■ Telefone: +55 (48) 3721-9052
■■ E-mail: clc@contato.ufsc.br
■■ Site: http://www.cirurgia.ufsc.br
CARTA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO
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►► DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA
■■ Telefone: +55 (48) 3721-9536
■■ E-mail: dpt@contato.ufsc.br
■■ Site: http://pediatria.ufsc.br
►► DEPARTAMENTO DE CLÍNICA MÉDICA
■■ Telefone: +55 (48) 3721-9149
■■ E-mail: clm@contato.ufsc.br
■■ Site: http://dcm.ccs.ufsc.br
►► DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA
■■ Telefone: +55 (48) 3721-9388
■■ E-mail: spb@contato.ufsc.br
■■ Site: http://spb.ufsc.br
►► DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM
■■ Telefone: +55 (48) 3721-9480
■■ E-mail: nfr@contato.ufsc.br
■■ Site: http://nfr.ufsc.br
►► DEPARTAMENTO DE GINECOLOGIA
E OBSTETRÍCIA
■■ Telefone: +55 (48) 3721-9488
■■ E-mail: dto@contato.ufsc.br
■■ Site: http://www.dto.ufsc.br
►► DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA
■■ Telefone: +55 (48) 3721-9520
■■ E-mail: odt@contato.ufsc.br
■■ Site: http://www.deptoodt.ufsc.br
►► COORDENADORIA ESPECIAL
DE FONOAUDIOLOGIA
■■ Telefones: +55 (48) 3721-4912 / 3721-2277
■■ E-mail: cefono.ccs@contato.ufsc.br
■■ Site: http://fonoaudiologia.ufsc.br
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4.3.4.2 Cursos oferecidos
Ciências Médicas (PG), Enfermagem (G/PG), Farmácia (G/PG),
Fonoaudiologia (G), Gestão da Assistência Farmacêutica (PG),
Gestão do Cuidado em Enfermagem (PG), Medicina, Nutrição
(G/PG), Odontologia (G/PG), Residência Médica, Residência
Multiprofissional em Saúde da Família (PG), Saúde Mental e
Atenção Psicossocial (PG) e Saúde Pública (PG).

4.3.5 Centro de Ciências Jurídicas
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Por telefone: +55 (48) 3721-9372 / 3721-9479
■■ Por carta ou pessoalmente: Campus Universitário Reitor
João David Ferreira Lima, Centro de Ciências Jurídicas –
ver mapa.
■■ Por e-mail: ccj@ccj.ufsc.br
■■ Pelo site: http://portalccj.ufsc.br

4.3.5.1 Departamentos do Centro
►► DEPARTAMENTO DE DIREITO
■■ Telefones: +55 (48) 3721-9292 / 3721-9815
■■ E-mail: ccj@ccj.ufsc.br
■■ Site: http://portalccj.ufsc.br

4.3.5.2 Cursos oferecidos
Direito (G/PG).

4.3.6 Centro de Desportos
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Por telefone: +55 (48) 3721-9217
■■ Por carta ou pessoalmente: Campus Universitário ReiCARTA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO
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tor João David Ferreira Lima, Centro de Desportos –
ver mapa.
■■ Pelo site: http://portalcds.ufsc.br

4.3.6.1 Departamentos do Centro
►► DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA
■■ Telefones: +55 (48) 3721-9462 / 3721-9062
■■ E-mail: secretariadef@cds.ufsc.br
■■ Site: http://def.ufsc.br

4.3.6.2 Cursos oferecidos
Educação Física (Licenciatura ou Bacharelado) (G/PG).

4.3.7 Centro de Ciências da Educação
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Por telefone: +55 (48) 3721-9336
■■ Por carta ou pessoalmente: Campus Universitário Reitor
João David Ferreira Lima, Centro de Ciências da Educação – ver mapa.
■■ Por e-mail: ced@ced.ufsc.br
■■ Pelo site: http://portal.ced.ufsc.br

4.3.7.1 Departamentos do Centro
►► DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO
■■ Telefone: +55 (48) 3721-4075
■■ E-mail: cin@contato.ufsc.br
■■ Site: http://dptcin.paginas.ufsc.br
►► DEPARTAMENTO DE ESTUDOS
ESPECIALIZADOS EM EDUCAÇÃO
■■ E-mail: eed@contato.ufsc.br
■■ Site: http://portal.ced.ufsc.br
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►► DEPARTAMENTO DE METODOLOGIA DE ENSINO
■■ Telefone: +55 (48) 3721-9243
■■ E-mail: men@contato.ufsc.br
■■ Site: http://www.ced.ufsc.br/men
►► COLÉGIO DE APLICAÇÃO (CA)
■■ Telefone: +55 (48) 3721-9527
■■ E-mail: colegioaplicacao@ced.ufsc.br
■■ Site: http://www.ca.ufsc.br
►► NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL (NDI)
Atua na educação de crianças na faixa etária de 0 a 5 anos e 11
meses, constituindo-se em espaço para a pesquisa e estágios,
além de desenvolver atividades de pesquisa e extensão no
campo da educação infantil.
■■ Telefones: +55 (48) 3721-9432 / 3721-2787
■■ E-mail: direcao.ndi@contato.ufsc.br
secretariandi@contato.ufsc.br
■■ Site: http://ndi.ufsc.br

4.3.7.2 Cursos oferecidos
Biblioteconomia (G), Educação do Campo – Licenciatura (G),
Arquivologia (G), Pedagogia (G), Ciência da Informação (PG),
Educação (PG) e Educação Científica e Tecnológica (PG).

4.3.8 Centro de Filosofia e Ciências Humanas
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Por telefone: +55 (48) 3721-9330
■■ Por carta ou pessoalmente: Campus Universitário Reitor
João David Ferreira Lima, Centro de Filosofia e Ciências
Humanas – ver mapa.
■■ Por e-mail: caa.cfh@contato.ufsc.br
■■ Pelo site: http://www.portalcfh.ufsc.br
CARTA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO
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4.3.8.1 Departamentos e áreas do Centro
►► DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA
■■ Telefone: +55 (48) 3721-9364
■■ E-mail: depant@cfh.ufsc.br
■■ Site: http://www.ant.cfh.ufsc.br
►► DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA
■■ Telefone: +55 (48) 3721-9248
■■ E-mail: wfil@cfh.ufsc.br
■■ Site: http://fil.cfh.ufsc.br
►► DEPARTAMENTO DE GEOCIÊNCIAS
■■ Telefone: +55 (48) 3721-9286
■■ E-mail: gcn@cfh.ufsc.br
■■ Site: http://gcn.cfh.ufsc.br
►► DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA
■■ Telefone: +55 (48) 3721-9673
■■ E-mail: deptohst@cfh.ufsc.br
■■ Site: http://historia.ufsc.br
►► DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA
■■ Telefone: +55 (48) 3721-9283
■■ E-mail: psico@cfh.ufsc.br
■■ Site: http://www.cfh.ufsc.br/psicologia
►► DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA
E CIÊNCIA POLÍTICA
■■ Telefone: +55 (48) 3721-9250
■■ E-mail: gcso@cfh.ufsc.br
■■ Site: http://www.cfh.ufsc.br/sociologia
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►► COORDENADORIA ESPECIAL DE MUSEOLOGIA
■■ Telefone: +55 (48) 3721-4877
■■ E-mail: coordmus@cfh.ufsc.br
■■ Site: http://museologia.ufsc.br

4.3.8.2 Cursos oferecidos
Antropologia (G), Antropologia Social (PG), Ciências Sociais
(G), Filosofia (G/PG), Geografia (G/PG), Geologia (G), História (G/PG), Interdisciplinar em Ciências Humanas (PG), Licenciatura Intercultural Indígena do Sul da Mata Atlântica
(G), Museologia (G), Oceanografia (G), Psicologia (G/PG) e
Sociologia Política (PG).

4.3.9 Centro de Ciências Físicas e Matemáticas
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Por telefone: +55 (48) 3331-9317
■■ Por carta ou pessoalmente: Campus Universitário Reitor
João David Ferreira Lima, Centro de Ciências Físicas e
Matemáticas – ver mapa.
■■ Por e-mail: direcao@cfm.ufsc.br
■■ Pelo site: http://cfm.ufsc.br

4.3.9.1 Departamentos do Centro
►► DEPARTAMENTO DE QUÍMICA
■■ Telefones: +55 (48) 3721-6844 / 3721-6845 / 3721-6846
■■ E-mail: secretar@qmc.ufsc.br
■■ Site: http://www.qmc.ufsc.br
►► DEPARTAMENTO DE FÍSICA
■■ Telefones: +55 (48) 3721-6831/ 3721-6772 / 3721-9234
■■ E-mail: chefia@fsc.ufsc.br
■■ Site: http://www.fsc.ufsc.br
CARTA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO
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►► DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
■■ Telefones: +55 (48) 3721-6560 / 3721-6811 / 3721-9221
■■ E-mail: mtm@contato.ufsc.br
■■ Site: http://www.mtm.ufsc.br

4.3.9.2 Cursos oferecidos
Matemática (G/PG), Física (G/PG), Química (G/PG) e Educação
Científica e Tecnológica (PG).

4.3.10 Centro Socioeconômico
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira,
das 8h às 20h
■■ Por telefone: +55 (48) 3721-9560
■■ Por carta ou pessoalmente: Campus Universitário Reitor
João David Ferreira Lima, Centro Socioeconômico –
ver mapa.
■■ Por e-mail: cse@contato.ufsc.br
■■ Pelo site: http://portal.cse.ufsc.br

4.3.10.1 Departamentos do Centro
►► DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
■■ Telefones: +55 (48) 3721-6698 / 3721-2550
■■ E-mail: cad@cse.ufsc.br
■■ Site: http://portal.cad.ufsc.br
►► DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS
■■ Telefone: +55 (48) 3721-9383
■■ E-mail: coordenadoriaccn@cse.ufsc.br
■■ Site: http://dvl.ccn.ufsc.br/ccn
►► DEPARTAMENTO DE ECONOMIA
E RELAÇÕES INTERNACIONAIS
■■ Telefone: +55 (48) 3721-9458
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■■ E-mail: mauricio.paiva@ufsc.br
■■ Site: http://cnm.ufsc.br
►► DEPARTAMENTO DE SERVIÇO SOCIAL
■■ Telefone: +55 (48) 3721-9540
■■ E-mail: dss@contato.ufsc.br
■■ Site: http://dss.ufsc.br/

4.3.10.2 Cursos oferecidos
Administração (G/PG), Administração Pública (G), Administração Universitária (PG), Ciências Contábeis (G/PG), Ciências
Econômicas (G/PG), Relações Internacionais (G/PG), Serviço
Social (G/PG).

4.3.11 Centro Tecnológico
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Por telefone: +55 (48) 3721-9339 / 3721-9340 / 3721-9343
■■ Por carta ou pessoalmente: Campus Universitário Reitor
João David Ferreira Lima, Centro Tecnológico – ver mapa.
■■ Por e-mail: secretaria@ctc.ufsc.br
■■ Pelo site: http://ctc.paginas.ufsc.br

4.3.11.1 Departamentos do Centro
►► DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA
E URBANISMO
■■ Telefone: +55 (48) 3721-9550
■■ E-mail: arq@arq.ufsc.br
■■ Site: http://ctc.paginas.ufsc.br/departamentos/arquiteturae-urbanismo-arq
►► DEPARTAMENTO DE AUTOMAÇÃO E SISTEMAS
■■ Telefone: +55 (48) 3721-9934
CARTA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO
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■■ E-mail: rodrigo@das.ufsc.br
■■ Site: http://ctc.paginas.ufsc.br/departamentos/automacaoe-sistemas-das
►► DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL
■■ Telefone: +55 (48) 3721-4981
■■ E-mail: roberto.fernandes@ufsc.br
■■ Site: http://ctc.paginas.ufsc.br/departamentos/engenhariacivil-ecv
►► DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA
■■ Telefone: +55 (48) 3721-9506
■■ E-mail: deel@eel.ufsc.br
■■ Site: http://ctc.paginas.ufsc.br/departamentos/engenhariaeletrica-eel
►► DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
E GESTÃO DO CONHECIMENTO
■■ Telefone: +55 (48) 3721-7121
■■ E-mail: sec@egc.ufsc.br
■■ Site: http://ctc.paginas.ufsc.br/departamentos/engenhariae-gestao-do-conhecimento-egc
►► DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECÂNICA
■■ Telefone: +55 (48) 3721-9225
■■ E-mail: emc@emc.ufsc.br
■■ Site: http://ctc.paginas.ufsc.br/departamentos/engenhariamecanica-emc/
►► DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
■■ Telefone: +55 (48) 3721-7075
■■ E-mail: seceps@deps.ufsc.br
■■ Site: http://ctc.paginas.ufsc.br/departamentos/engenhariade-producao-eps
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►► DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
QUÍMICA E DE ALIMENTOS (EQA)
■■ Telefones: +55 (48) 3721-4064 / 3721-6340 / 3721-6362
■■ E-mail: enq@enq.ufsc.br
■■ Site: http://ctc.paginas.ufsc.br/departamentos/engenhariaquimica-e-alimentos-eqa
►► DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
SANITÁRIA E AMBIENTAL (ENS)
■■ Telefone: +55 (48) 3721-9597
■■ E-mail: deptoens@ens.ufsc.br
■■ Site: http://ctc.paginas.ufsc.br/departamentos/engenhariasanitaria-e-ambiental-ens
►► DEPARTAMENTO DE
INFORMÁTICA E ESTATÍSTICA
■■ Telefone: +55 (48) 3721-9942
■■ E-mail: ine-ctc@inf.ufsc.br
■■ Site: http://ctc.paginas.ufsc.br/departamentos/informaticae-estatistica-ine

4.3.11.2 Cursos oferecidos
Arquitetura e Urbanismo (G/PG), Ciências da Computação (G/
PG), Ciência e Engenharia de Materiais (PG), Engenharia Civil (G/
PG), Engenharia de Alimentos (G/PG), Engenharia de Automação e Sistemas (PG), Engenharia de Controle e Automação (G/
PG), Engenharia de Materiais (G/PG), Engenharia de Produção
(PG), Engenharia de Produção Civil (G), Engenharia de Produção Elétrica (G), Engenharia de Produção Mecânica (G), Engenharia de Produção (PG), Engenharia e Gestão do Conhecimento (PG), Engenharia Elétrica (G/PG), Engenharia Eletrônica
(G), Engenharia Mecânica (G/PG), Engenharia Química (G/PG),
Engenharia Sanitária e Ambiental (G), Métodos e Gestão em Avaliação (PG), Metrologia Científica e Industrial (PG), Sistemas de Informação (G) e Urbanismo, História e Arquitetura da Cidade (PG).
CARTA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO
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4.3.12 Campus Araranguá
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Por telefone: +55 (48) 3721-2198 / 3522-3069
■■ Por carta ou pessoalmente: Rua Pedro João Pereira, nº
150. Mato Alto – 88900-000 – Araranguá – SC
■■ Por e-mail: ararangua@contato.ufsc.br
■■ Pelo site: http://ararangua.ufsc.br

4.3.12.1 Cursos oferecidos
Engenharia de Computação (G), Engenharia de Energia (G), Fisioterapia (G) e Tecnologias da Informação e Comunicação (G).

4.3.13 Campus Blumenau
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Por telefone: +55 (48) 3721-6308
■■ Por carta ou pessoalmente: Rua Pomerode, nº 710. Salto
do Norte – 88900-000 – Blumenau – SC
■■ Por e-mail: blumenau@contato.ufsc.br
■■ Pelo site: http://www.blumenau.ufsc.br

4.3.13.1 Cursos oferecidos
Engenharia de Controle e Automação (G), Engenharia
de Materiais (G), Engenharia Textil (G), Matemática (L) e
Química (L).

4.3.14 Campus Curitibanos
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
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■■ Por telefone: +55 (48) 3721-6355 / (49) 3241-6355
■■ Por carta ou pessoalmente: Rod. Ulysses Gaboardi, Km 3.
89520-000 – Curitibanos – SC
■■ Por e-mail: curitibanos@cbs.ufsc.br
■■ Pelo site: http://curitibanos.ufsc.br

4.3.14.1 Cursos oferecidos
Agronomia (G), Ciências Rurais (G), Engenharia Florestal (G) e
Medicina Veterinária (G).

4.3.15 Campus Joinville
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Por telefone: +55 (47) 3461-5900
■■ Por carta ou pessoalmente: Rua Presidente Prudente de Moraes, nº 406. Santo Antônio – 89218-000 –
Joinville – SC.
■■ Por e-mail: cem@contato.ufsc.br
■■ Pelo site: http://joinville.ufsc.br

4.3.15.1 Cursos oferecidos
Engenharia Aeroespacial (G), Engenharia Automotiva (G), Engenharia Ferroviária e Metroviária (G), Engenharia Mecatrônica (G), Engenharia Naval (G), Engenharia de Infraestrutura (G),
Engenharia de Logística e Transporte (G) e Bacharelado Interdisciplinar em Mobilidade: Ênfase Veicular e Ênfase
em Transportes (G).
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5. PORTFÓLIO DE
SERVIÇOS DA UFSC
5.1 ENSINO
5.1.1 Educação infantil
(crianças de 0 a 5 anos e 11 meses)
O preenchimento das vagas ocorre por meio de sorteio público
com reserva de 5% para crianças com deficiência.
Os canais de atendimento são publicados em edital anual no
site http://ndi.ufsc.br. Esses editais costumam ser publicados
entre os meses de outubro e novembro, mas o mês exato de
publicação pode variar dependendo de cada edital.
De um modo geral, por ocasião da abertura das inscrições, o
interessado deverá preencher e assinar o formulário disponível
no site ou fazer a sua inscrição presencialmente, em local a ser
definido no próprio edital.
Além do formulário, deverão ser entregues os demais documentos especificados no edital. Para candidatos com deficiência, deve-se acrescentar aos documentos o atestado médico
declarando a especificidade da deficiência.
►► NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
■■ Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 7h
às 19h
■■ Telefones: +55 (48) 3721-9432 / 3721-2787
■■ Endereço: Núcleo de Desenvolvimento Infantil. Campus
Universitário Reitor João David Ferreira Lima (ver endereço no início desta Carta)
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■■ E-mail: direcao.ndi@contato.ufsc.br,
secretariandi@contato.ufsc.br
■■ Site: http://ndi.ufsc.br

5.1.2 Ensinos fundamental e médio
Os canais de acesso aos serviços do Colégio de Aplicação são
publicados em edital anual, entre os meses de outubro e novembro, no site do Colégio (disponível abaixo). A escolha dentre
os inscritos que atenderem às orientações estabelecidas será
feita por sorteio público. Após o sorteio, no período definido em
edital, os responsáveis pelo aluno selecionado deverão realizar
sua matrícula na sede do Colégio, assinando um Termo de Responsabilidade e entregando sua Ficha de Matrícula preenchida.
No ato da inscrição, também deverão ser entregues os seguintes documentos:
■■ quatro fotos 3/4 recentes;
■■ cópia da página de controle da carteira de vacinação;
■■ fotocópia da carteira de identidade ou certidão
de nascimento;
■■ declaração de transferência ou histórico escolar, original
e cópia (exceto para o 1º ano do ensino fundamental);
■■ laudo médico (para alunos com deficiência, conforme
Decreto nº 5.296/2004).
Além de oferecer as vagas para o primeiro ano do ensino fundamental, o sorteio público define o cadastro reserva para as
vagas remanescentes dos anos subsequentes.
►► COLÉGIO DE APLICAÇÃO (CA)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira,
das 8h às 18h30min
■■ Telefones: +55 (48) 3721-9527 / 3721-9691
■■ Endereço: Colégio de Aplicação, ao lado do Departamento de Matemática, no Campus Universitário Reitor João
David Ferreira Lima (ver endereço no início desta Carta)
CARTA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO
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■■ Site: http://www.ca.ufsc.br
■■ E-mail: colegioaplicacao@ca.ufsc.br

5.1.3 Graduação
O ingresso nos cursos de graduação da UFSC é feito por intermédio de concurso vestibular organizado anualmente pela
Comissão Permanente de Vestibular. Para realizar a inscrição
no concurso, deve-se aguardar a abertura de edital no site da
COPERVE (http://www.coperve.ufsc.br). O momento exato de
abertura varia ano a ano, portanto recomenda-se ao interessado que acompanhe a publicação diretamente no site da Comissão. Após a abertura, todas as informações referentes ao vestibular são reunidas em um site específico, criado no formato
http://www.vestibularXXXX.ufsc.br, sendo “XXXX” o ano a que
se refere o concurso.
As inscrições para o vestibular, realizadas somente via internet,
devem ser feitas no período definido em edital, cabendo ao interessado acessar o site, preencher a ficha de inscrição e enviá-la no prazo estabelecido. Após finalizar seu requerimento de
inscrição, o interessado deverá imprimi-lo, assim como deverá
imprimir o boleto para pagamento da taxa de inscrição (atendidas as exigências previstas em edital, é possível requerer a
isenção da taxa no site do vestibular).
Após a realização das provas, as orientações aos aprovados sobre a documentação, os procedimentos e as normas para a efetivação da matrícula são objeto de portaria específica publicada
no site do concurso. Além de outros requisitos, o aprovado deverá ter concluído, até a data de matrícula na UFSC, o ensino
médio ou equivalente.
O ingresso também pode ocorrer, para as vagas remanescentes abertas, por transferência, no semestre subsequente. Os
interessados devem procurar informações diretamente no Departamento de Administração Escolar (http://www.dae.ufsc.br).
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►► AGRONOMIA – FLORIANÓPOLIS (DIURNO)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefone: +55 (48) 3721-2920
■■ Endereço: Prédio da Agronomia, 1º andar. Rod. Admar
Gonzaga, nº 1346. Itacorubi – Florianópolis – SC
■■ Site: http://agronomia.ufsc.br
■■ E-mail: cordgrad@cca.ufsc.br agronomia@cca.ufsc.br
►► ADMINISTRAÇÃO – FLORIANÓPOLIS
(DIURNO/NOTURNO)
■■ Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefones: +55 (48) 3721-6618 / 3721-9386
■■ Endereço: Prédio do Centro Socioeconômico, Bloco C,
Térreo. Campus Universitário Reitor João David Ferreira
Lima (ver endereço no início desta Carta)
■■ Site: http://portal.cad.ufsc.br
■■ E-mail: cad@cse.ufsc.br
►► ADMINISTRAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
(EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA)
■■ Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefones: +55 (48) 3721-6705 / 3721-6686
■■ Endereço: Prédio do Centro Socioeconômico, Bloco C,
Térreo. Campus Universitário Reitor João David Ferreira
Lima (ver endereço no início desta Carta)
■■ Site: https://ead.ufsc.br
■■ E-mail: coordenador@eadadm.ufsc.br
►► AGRONOMIA – CURITIBANOS –
BACHARELADO (DIURNO/NOTURNO)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
CARTA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO
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■■ Telefones: +55 (48) 3721-2178 / 3721-2183
■■ Endereço: Campus Curitibanos, 1º andar
■■ Site: http://agronomia.curitibanos.ufsc.br
■■ E-mail: raadi.cbs@contato.ufsc.br
►► ANTROPOLOGIA – FLORIANÓPOLIS –
BACHARELADO (DIURNO)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Endereço: Prédio do Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Bloco D, 1º andar, Sala 114. Campus Universitário
Reitor João David Ferreira Lima (ver endereço no início
desta Carta)
■■ Telefone: +55 (48) 3721-4877
■■ Site: http://antropologia.paginas.ufsc.br
■■ E-mail: coordant@cfh.ufsc.br
►► ARQUITETURA E URBANISMO –
FLORIANÓPOLIS (DIURNO)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefone: +55 (48) 3721-9275
■■ Endereço: Prédio da Arquitetura e Urbanismo, Térreo.
Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima (ver
endereço no início desta Carta)
■■ Site: http://www.arq.ufsc.br
■■ E-mail: coorarq@arq.ufsc.br
►► ARQUIVOLOGIA – FLORIANÓPOLIS –
BACHARELADO (DIURNO)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h
às 17h
■■ Telefone: +55 (48) 3721-2231
■■ Endereço: Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima (ver endereço no início desta Carta)
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■■ Endereço: Sala 1, Térreo, Bloco D, Centro de Ciências da
Educação (CED)
■■ Site: http://arquivologia.ufsc.br
■■ E-mail: arquivologia@contato.ufsc.br
►► ARTES CÊNICAS – FLORIANÓPOLIS –
BACHARELADO (NOTURNO)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 13h
às 17h e das 18h às 22h
■■ Telefone: +55 (48) 3721-6543
■■ Endereço: Prédio do Centro de Comunicação e Expressão, Bloco B, 4º andar, Sala 431. Campus Universitário
Reitor João David Ferreira Lima (ver endereço no início
desta Carta)
■■ Site: http://artescenicas.grad.ufsc.br
■■ E-mail: cenicas@cce.ufsc.br
►► BIBLIOTECONOMIA –
FLORIANÓPOLIS (NOTURNO)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefone: +55 (48) 3721-9389
■■ Endereço: Prédio do Centro de Ciências da Educação,
Bloco D, Térreo, Sala 4. Campus Universitário Reitor João
David Ferreira Lima (ver endereço no início desta Carta)
■■ Site: http://dptcin.paginas.ufsc.br/curso-de-graduacao-embiblioteconomia
■■ E-mail: coord_biblio@cin.ufsc.br
►► CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
ALIMENTOS – FLORIANÓPOLIS (DIURNO)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefone: +55 (48) 3721-5388
■■ Endereço: Prédio da Ciência dos Alimentos, 1º andar.
CARTA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO

81

Rodovia Admar Gonzaga, nº 1346,
Florianópolis – SC
■■ Site: http://cursocta.paginas.ufsc.br
■■ E-mail: coordagroalimentar@cca.ufsc.br

Itacorubi

–

►► CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – FLORIANÓPOLIS –
BACHARELADO/LICENCIATURA (DIURNO)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefone: +55 (48) 3721-9235
■■ Endereço: Ala antiga do Centro de Ciências Biológicas,
entrada Carvoeira. Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima (ver endereço no início desta Carta)
■■ Site: http://www.cienciasbiologicas.ufsc.br/
■■ E-mail: cccb@ccb.ufsc.br
►► CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – FLORIANÓPOLIS –
LICENCIATURA (NOTURNO COM ATIVIDADES
COMPLEMENTARES NO PERÍODO DIURNO)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefone: +55 (48) 3721-9235
■■ Endereço: Ala antiga do Centro de Ciências Biológicas,
entrada Carvoeira. Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima (ver endereço no início desta Carta)
■■ Site: http://www.cienciasbiologicas.ufsc.br
■■ E-mail: cccb@ccb.ufsc.br
►► CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefone: +55 (48) 3721-9238
■■ Endereço: Ala antiga do Centro de Ciências Biológicas,
entrada Carvoeira. Campus Universitário Reitor João
David Ferreira Lima (ver endereço no início desta Carta)
82

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

■■ Site: https://ead.ufsc.br/biologia
■■ E-mail: bioeadufsc@gmail.com
►► CIÊNCIAS CONTÁBEIS – FLORIANÓPOLIS
(DIURNO/NOTURNO)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefone: +55 (48) 3721-9381
■■ Endereço: Prédio do Centro Socioeconômico, Bloco C,
Térreo. Campus Universitário Reitor João David Ferreira
Lima (ver endereço no início desta Carta)
■■ Site: http://dvl.ccn.ufsc.br/ccn
■■ E-mail: coordenadoriaccn@cse.ufsc.br
►► CIÊNCIAS CONTÁBEIS (EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefone: +55 (48) 3721-6344
■■ Endereço: Prédio do Centro Socioeconômico, Bloco C,
Térreo. Campus Universitário Reitor João David Ferreira
Lima (ver endereço no início desta Carta)
■■ Site: https://ead.ufsc.br/contabeis
■■ E-mail: denize@cse.ufsc.br
►► CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO –
FLORIANÓPOLIS (DIURNO)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefone: +55 (48) 3721-9424
■■ Endereço: Prédio do INE, Térreo. Campus Universitário
Reitor João David Ferreira Lima (ver endereço no início
desta Carta)
■■ Site: http://cco.inf.ufsc.br
■■ E-mail: cgcco@inf.ufsc.br
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►► CIÊNCIAS ECONÔMICAS – FLORIANÓPOLIS
(DIURNO/NOTURNO)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefone: +55 (48) 3721-9384
■■ Endereço:
Prédio
do
Centro
Socioeconômico,
Bloco C, Térreo. Campus Universitário Reitor João David
Ferreira Lima (ver endereço no início desta Carta)
■■ Site: http://cnm.ufsc.br
■■ E-mail: coordcnm@cse.ufsc.br
►► CIÊNCIAS ECONÔMICAS (EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefone: +55 (48) 3721-6654
■■ Endereço: Prédio do Centro Socioeconômico, Bloco C,
Térreo. Campus Universitário Reitor João David Ferreira
Lima (ver endereço no início desta Carta)
■■ Site: https://ead.ufsc.br/economia
■■ E-mail: ufsc.eco.ead@gmail.com
►► CIÊNCIAS RURAIS – CURITIBANOS –
BACHARELADO
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefones: +55 (48) 3721-2178 / 3721-2183
■■ Endereço: Campus Curitibanos, 1º andar
■■ Site: http://cienciasrurais.curitibanos.ufsc.br
■■ E-mail: raadi.cbs@contato.ufsc.br
►► CIÊNCIAS SOCIAS – FLORIANÓPOLIS –
BACHARELADO/LICENCIATURA
(DIURNO/NOTURNO)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
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■■ Telefones: +55 (48) 3721-9508 / 3721-4882
■■ Endereço: Prédio do Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Bloco C, 2º andar. Campus Universitário Reitor João
David Ferreira Lima (ver endereço no início desta Carta)
■■ Site: http://cienciassociais.ufsc.br
■■ E-mail: sociais@cfh.ufsc.br
►► CINEMA – FLORIANÓPOLIS –
BACHARELADO (DIURNO)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 13h
às 17h e das 18h às 22h
■■ Telefone: +55 (48) 3721-6543
■■ Endereço: Prédio do Centro de Comunicação e Expressão, Bloco B, 4º andar, Sala 431. Campus Universitário
Reitor João David Ferreira Lima (ver endereço no início
desta Carta)
■■ Site: http://www.cinema.ufsc.br
■■ E-mail: cinema@cce.ufsc.br
►► DESIGN – FLORIANÓPOLIS –
BACHARELADO (DIURNO/NOTURNO)
(Gráfico/Animação/Produto)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefone: +55 (48) 3721-6504
■■ Endereço: Prédio do Centro de Comunicação e Expressão, Bloco A, 1º andar, Sala 122. Campus Universitário
Reitor João David Ferreira Lima (ver endereço no início
desta Carta)
■■ Site: http://egr.ufsc.br/design
■■ E-mail: design@contato.ufsc.br
►► DIREITO – FLORIANÓPOLIS (DIURNO/NOTURNO)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefone: +55 (48) 3721-9382
CARTA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO
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■■ Endereço: Prédio do Centro de Ciências Jurídicas, 2º andar, Sala 208. Campus Universitário Reitor João David
Ferreira Lima (ver endereço no início desta Carta)
■■ Site: http://portalccj.ufsc.br
■■ E-mail: ccgd@ccj.ufsc.br
►► EDUCAÇÃO DO CAMPO – FLORIANÓPOLIS –
LICENCIATURA
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefone: +55 (48) 3721-9905
■■ Endereço: Prédio do Centro de Ciências da Educação,
Bloco D, 1º andar, Sala 110. Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima (ver endereço no início
desta Carta)
■■ Site: http://www.licenciatura.educampo.ufsc.br
■■ E-mail: secretariacampo@ced.ufsc.br
►► EDUCAÇÃO FÍSICA – FLORIANÓPOLIS –
BACHARELADO OU LICENCIATURA (DIURNO)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefone: +55 (48) 3721-9367
■■ Endereço: Centro de Desportos, Bloco 1. Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima (ver endereço no
início desta Carta)
■■ Site: http://portalcds.ufsc.br
■■ E-mail: ccef@cds.ufsc.br
►► ENFERMAGEM – FLORIANÓPOLIS (DIURNO)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefone: +55 (48) 3721-9480
■■ Endereço: Prédio do Centro de Ciências da Saúde, Bloco
administrativo, Térreo. Campus Universitário Reitor João
David Ferreira Lima (ver endereço no início desta Carta)
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■■ Site: http://nfr.ufsc.br
■■ E-mail: nfr@ccs.ufsc.br
►► ENGENHARIA AEROESPACIAL –
JOINVILLE (DIURNO)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefone: +55 (48) 3721-4654
■■ Endereço: Edifício-sede, Joinville
■■ Site: http://joinville.ufsc.br/graduacao/cursos-de-graducao/
engenharia-aeroespacial
■■ E-mail: juan.salazar@ufsc.br
►► ENGENHARIA AUTOMOTIVA –
JOINVILLE (DIURNO)
■■ Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefone: +55 (48) 3721-4892
■■ Endereço: Edifício-sede, Joinville
■■ Site: http://joinville.ufsc.br/graduacao/cursos-de-graducao/
engenharia-automotiva
■■ E-mail: cristianovferreira@joinville.ufsc.br
►► ENGENHARIA CIVIL –
FLORIANÓPOLIS (DIURNO)
■■ Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefone: +55 (48) 3721-9420
■■ Endereço: Prédio da Engenharia Civil, Bloco B, 2º andar.
Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima (ver
endereço no início desta Carta)
■■ Site: http://ecv.ufsc.br
■■ E-mail: coord.ecv@ecv.ufsc.br
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►► ENGENHARIA DE ALIMENTOS –
FLORIANÓPOLIS (DIURNO)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefone: +55 (48) 3721-9481
■■ Endereço: Prédio Administrativo da Engenharia Química e
Alimentos, Térreo. Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima (ver endereço no início desta Carta)
■■ Site: http://www.enq.ufsc.br/grad/ena
■■ E-mail: ccea@enq.ufsc.br
►► ENGENHARIA DE AQUICULTURA –
FLORIANÓPOLIS (DIURNO)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefones: +55 (48) 3721-5410 / 3721-5414
■■ Endereço: Prédio da Agronomia, 1º andar. Rod. Admar
Gonzaga, 1346, Itacorubi – Florianópolis – SC
■■ Site: http://aquicultura.grad.ufsc.br
■■ E-mail: engaqui@cca.ufsc.br
►► ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO –
ARARANGUÁ (VESPERTINO E NOTURNO)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefone: +55 (48) 3721-6448
■■ Endereço: Campus Jardim das Avenidas, Bloco B,
Térreo – Araranguá – SC
■■ Site: http://enc.ufsc.br
■■ E-mail: enc@contato.ufsc.br
►► ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO –
BLUMENAU (DIURNO)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 13h às 22h
■■ Telefone: +55 (48) 3721-6308
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■■ Endereço: Rua Pomerode, nº 710. Salto do Norte –
88900-000 – Blumenau – SC
■■ Site: http://automacao.blumenau.ufsc.br/
■■ E-mail: blumenau@contato.ufsc.br
►► ENGENHARIA DE CONTROLE
E AUTOMAÇÃO – FLORIANÓPOLIS (DIURNO)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefone: +55 (48) 3721-9934
■■ Endereço: Centro Tecnológico, Bloco C, 1º andar. Campus
Universitário Reitor João David Ferreira Lima (ver endereço no início desta Carta)
■■ Site: http://www.das.ufsc.br
■■ E-mail: secretaria@das.ufsc.br
►► ENGENHARIA DE ENERGIA –
ARARANGUÁ (VESPERTINO E NOTURNO)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefone: +55 (48) 3721-4680
■■ Endereço: Campus Jardim das Avenidas, Bloco B,
Térreo – Araranguá – SC
■■ Site: http://ener.ufsc.br
■■ E-mail: ararangua@contato.ufsc.br
►► ENGENHARIA DE MATERIAIS –
BLUMENAU (DIURNO)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 13h às 22h
■■ Telefone: +55 (48) 3721-6308
■■ Endereço: Rua Pomerode, nº 710. Salto do Norte –
88900-000 – Blumenau – SC
■■ Site: http://materiais.blumenau.ufsc.br/
■■ E-mail: blumenau@contato.ufsc.br
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►► ENGENHARIA DE MATERIAIS –
FLORIANÓPOLIS (DIURNO)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefone: +55 (48) 3721-4019
■■ Endereço: Prédio da Engenharia Mecânica, Térreo. Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima (ver endereço no início desta Carta)
■■ Site: http://www.emc.ufsc.br/gradmecanica
■■ E-mail: materiais@contato.ufsc.br
►► ENGENHARIAS DE PRODUÇÃO
(CIVIL/ELÉTRICA/MECÂNICA) –
FLORIANÓPOLIS (DIURNO)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefone: +55 (48) 3721-7005
■■ Endereço: Prédio da Engenharia de Produção, 1º andar.
Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima
(ver endereço no início desta Carta)
■■ Site: http://www.deps.ufsc.br/site/viewer.php?indpg=
departamento
■■ E-mail: monica@deps.ufsc.br
►► ENGENHARIA TÊXTIL – BLUMENAU (DIURNO)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 13h às 22h
■■ Telefone: +55 (48) 3721-6308
■■ Endereço: Rua Pomerode, nº 710. Salto do Norte –
88900-000 – Blumenau – SC
■■ Site: http://textil.blumenau.ufsc.br/
■■ E-mail: blumenau@contato.ufsc.br
►► ENGENHARIA DE TRANSPORTE
E LOGÍSTICA – JOINVILLE
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
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■■ Telefone: +55 (48) 3721-4668
■■ Endereço: Edifício-sede – Joinville – SC
■■ Site: http://joinville.ufsc.br/graduacao/cursos-de-graducao/
engenharia-de-transportes-e-logistica
■■ E-mail: christiane@joinville.ufsc.br
►► ENGENHARIA ELÉTRICA –
FLORIANÓPOLIS (DIURNO)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefone: +55 (48) 3721-9506
■■ Endereço: Prédio da Engenharia Elétrica, Centro Tecnológico, Bloco E, 2º andar. Campus Universitário Reitor João
David Ferreira Lima (ver endereço no início desta Carta)
■■ Site: http://deel.ufsc.br
■■ E-mail: geel@eel.ufsc.br
►► ENGENHARIA ELETRÔNICA –
FLORIANÓPOLIS (DIURNO)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefone: +55 (48) 3721-7629
■■ Endereço: Prédio da Engenharia Elétrica, Centro Tecnológico, Bloco E, 2º andar. Campus Universitário Reitor João
David Ferreira Lima (ver endereço no início desta Carta)
■■ Site: http://elen.paginas.ufsc.br
■■ E-mail: geltro@eel.ufsc.br
►► ENGENHARIA FERROVIÁRIA – JOINVILLE
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefone: +55 (48) 3721-4668
■■ Endereço: Edifício-sede – Joinville – SC
■■ Site: http://joinville.ufsc.br/graduacao/cursos-de-graducao/
engenharia-ferroviaria-e-metroviaria
■■ E-mail: viviane@joinville.ufsc.br
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91

►► ENGENHARIA FLORESTAL –
BACHARELADO – CURITIBANOS
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefones: +55 (48) 3721-2178 / 3721-2183
■■ Endereço: Campus Curitibanos, 1º andar
■■ Site: http://engenhariaflorestal.curitibanos.ufsc.br
■■ E-mail: raadi.cbs@contato.ufsc.br
►► ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA – JOINVILLE
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefone: +55 (48) 3721-4670
■■ Endereço: Edifício-sede – Joinville – SC
■■ Site: http://joinville.ufsc.br/graduacao/cursos-de-graducao/
engenharia-de-infraestrutura
■■ E-mail: carolina.brandao@ufsc.br
►► ENGENHARIA MECÂNICA –
FLORIANÓPOLIS (DIURNO)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefone: +55 (48) 3721-9267
■■ Endereço: Prédio da Engenharia Mecânica, Bloco A2, Térreo. Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima
(ver endereço no início desta Carta)
■■ Site: http://www.emc.ufsc.br/gradmecanica
■■ E-mail: gradua@emc.ufsc.br
►► ENGENHARIA MECATRÔNICA – JOINVILLE
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefone: +55 (48) 3721-2632
■■ Endereço: Edifício-sede – Joinville – SC
■■ Site: http://joinville.ufsc.br/graduacao/cursos-de-graducao/
engenharia-mecatronica
■■ E-mail: milton.evangelista@ufsc.br
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►► ENGENHARIA NAVAL – JOINVILLE
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefones: +55 (48) 3721-2634 / 3721-4664
■■ Endereço: Edifício-sede – Joinville – SC
■■ Site: http://joinville.ufsc.br/graduacao/cursos-de-graducao/
engenharia-naval
■■ E-mail: calil@emc.ufsc.br
►► ENGENHARIA QUÍMICA – FLORIANÓPOLIS (DIURNO)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefone: +55 (48) 3721-9533
■■ Endereço: Prédio Administrativo da Engenharia Química e
Alimentos, Térreo. Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima (ver endereço no início desta Carta)
■■ Site: http://www.enq.ufsc.br/grad/enq
■■ E-mail: cceq@enq.ufsc.br
►► ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL –
FLORIANÓPOLIS (DIURNO)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefone: +55 (48) 3721-9423
■■ Endereço: Prédio da Engenharia Sanitária, 1º andar.
Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima (ver
endereço no início desta Carta)
■■ Site: http://www.ens.ufsc.br/graduacao
■■ E-mail: coorde@ens.ufsc.br
►► FARMÁCIA – FLORIANÓPOLIS (DIURNO)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefone: +55 (48) 3721-9347
■■ Endereço: Prédio do Centro de Ciências da Saúde, Bloco
administrativo, Térreo. Campus Universitário Reitor João
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David Ferreira Lima (ver endereço no início desta Carta)
■■ Site: http://www.farmacia.ufsc.br
■■ E-mail: ccf@ccs.ufsc.br
►► FILOSOFIA – BACHARELADO/LICENCIATURA –
FLORIANÓPOLIS (VESPERTINO/NOTURNO)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefones: +55 (48) 3721-5552 / 3721-8599
■■ Endereço: Prédio do Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Bloco C, 1º andar. Campus Universitário Reitor João
David Ferreira Lima (ver endereço no início desta Carta)
■■ Site: http://filosofia.ufsc.br
■■ E-mail: conte@cfh.ufsc.br
► ► FILOSOFIA – LICENCIATURA
(EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefone: +55 (48) 3721-8810
■■ Endereço: Prédio do Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Bloco C, 1º andar. Campus Universitário Reitor João
David Ferreira Lima (ver endereço no início desta Carta)
■■ Site: https://ead.ufsc.br/filosofia
■■ E-mail: filosofia.ead@contato.ufsc.br
►► FÍSICA – FLORIANÓPOLIS – BACHARELADO
(DIURNO) OU LICENCIATURA (NOTURNO)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefone: +55 (48) 3721-2305
■■ Endereço: Prédio do Departamento de Física, Bloco G,
Térreo, Sala 203. Campus Universitário Reitor João David
Ferreira Lima (ver endereço no início desta Carta)
■■ Site: http://www.fsc.ufsc.br
■■ E-mail: ccf@fsc.ufsc.br
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►► FÍSICA – LICENCIATURA (EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefone: +55 (48) 3721-2386
■■ Endereço: Prédio do Centro de Ciências Físicas e Matemáticas, Bloco Modular, em frente à sala da direção do
CFM. Campus Universitário Reitor João David Ferreira
Lima (ver endereço no início desta Carta)
■■ Site: https://ead.ufsc.br/fisica
■■ E-mail: fisicaead@gmail.com
►► FISIOTERAPIA – ARARANGUÁ –
BACHARELADO (DIURNO)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefone: +55 (48) 3721-4680
■■ Endereço: Campus Jardim das Avenidas, Bloco B,
Térreo – Araranguá – SC
■■ Site: http://fisio.ufsc.br
■■ E-mail: ararangua@contato.ufsc.br
►► FONOAUDIOLOGIA – FLORIANÓPOLIS –
(NOTURNO COM ATIVIDADES TEÓRICO-PRÁTICAS,
PRÁTICAS E ESTÁGIOS NO PERÍODO DIURNO)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefone: +55 (48) 3721-2277
■■ Endereço: Prédio do Centro de Ciências da Saúde, Bloco
administrativo, Térreo. Campus Universitário Reitor João
David Ferreira Lima (ver endereço no início desta Carta)
■■ Site: http://fonoaudiologia.ufsc.br
■■ E-mail: ccgfonoaudio@ccs.ufsc.br
►► GEOGRAFIA – FLORIANÓPOLIS – BACHARELADO/
LICENCIATURA (DIURNO/NOTURNO)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
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■■ Telefones: +55 (48) 3721-9256 / 3721-4124
■■ Endereço: Prédio do Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Bloco C, 1º andar. Campus Universitário Reitor João
David Ferreira Lima (ver endereço no início desta Carta)
■■ Site: http://geografia.ufsc.br
■■ E-mail: ccgeo@cfh.ufsc.br
►► GEOLOGIA – FLORIANÓPOLIS –
BACHARELADO (DIURNO)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefone: +55 (48) 3721-4878
■■ Endereço: Prédio do Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Bloco C, 1º andar, Sala 2. Campus Universitário
Reitor João David Ferreira Lima (ver endereço no início
desta Carta)
■■ Site: http://geologia.ufsc.br
■■ E-mail: geologia@cfh.ufsc.br
►► HISTÓRIA – FLORIANÓPOLIS – BACHARELADO/
LICENCIATURA (DIURNO/NOTURNO)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefone: +55 (48) 3721-9249
■■ Endereço: Prédio do Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Bloco C, 2º andar. Campus Universitário Reitor João
David Ferreira Lima (ver endereço no início desta Carta)
■■ Site: http://historia.grad.ufsc.br
■■ E-mail: historia@contato.ufsc.br
►► INTERDISCIPLINAR EM MOBILIDADE – JOINVILLE –
BACHARELADO (DIURNO) ÊNFASE VEICULAR/
ÊNFASE EM TRANSPORTES
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
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■■ Telefone: +55 (48) 3721-6453
■■ Endereço: Edifício-sede – Joinville – SC
■■ Sites: http://joinville.ufsc.br/graduacao/cursos-de-graducao/bacharelado-interdisciplinar-em-mobilidadeenfase-veicular
http://joinville.ufsc.br/graduacao/cursos-de-graduacao/
bacharelado-interdisciplinar-em-mobilidade-enfaseem-transportes
■■ E-mail: mikowski@joinville.ufsc.br
►► JORNALISMO – FLORIANÓPOLIS (DIURNO)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefone: +55 (48) 3721-9490
■■ Endereço: Prédio do Centro de Comunicação e Expressão, Bloco A, Térreo, Sala 16. Campus Universitário
Reitor João David Ferreira Lima (ver endereço no início
desta Carta)
■■ Site: http://jornalismo.ufsc.br
■■ E-mail: dejor@cce.ufsc.br
►► LETRAS ESPANHOL – LICENCIATURA
(EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefone: +55 (48) 3721-6803
■■ Endereço: Prédio do Centro de Comunicação e Expressão, Bloco B, 5º andar, Sala 521. Campus Universitário
Reitor João David Ferreira Lima (ver endereço no início
desta Carta)
■■ Site: https://ead.ufsc.br/espanhol
■■ E-mail: andrey.santos@ufsc.br
►► LETRAS INGLÊS – LICENCIATURA
(EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
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■■ Telefone: +55 (48) 3721-9293
■■ Endereço: Prédio do Centro de Comunicação e Expressão, Bloco B, 2º andar, Sala 201. Campus Universitário
Reitor João David Ferreira Lima (ver endereço no início
desta Carta)
■■ Site: https://ead.ufsc.br/ingles
■■ E-mail: ingles.ead@hotmail.com
►► LETRAS – LIBRAS – BACHARELADO/
LICENCIATURA (EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefone: +55 (48) 3721-6586
■■ Endereço: Prédio do Centro de Comunicação e Expressão, Bloco A, 1º andar, Sala 137. Campus Universitário
Reitor João David Ferreira Lima (ver endereço no início
desta Carta)
■■ Site: http://www.libras.ufsc.br
■■ E-mail: letraslibras@cce.ufsc.br
►► LETRAS LÍNGUA ESTRANGEIRA –
BACHARELADO/LICENCIATURA
(DIURNO) - FLORIANÓPOLIS
Alemão / Espanhol / Francês / Inglês / Italiano
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefone: +55 (48) 3721-9489
■■ Endereço: Prédio do Centro de Comunicação e Expressão, Bloco A, 2º andar, Sala 220. Campus Universitário
Reitor João David Ferreira Lima (ver endereço no início
desta Carta)
■■ Site: http://www.lle.cce.ufsc.br
■■ E-mail: cgl@cce.ufsc.br
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►► LETRAS PORTUGUÊS – FLORIANÓPOLIS –
BACHARELADO/LICENCIATURA (DIURNO)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefone: +55 (48) 3721-9293
■■ Endereço: Prédio do Centro de Comunicação e Expressão, Bloco B, 2º andar, Sala 201. Campus Universitário
Reitor João David Ferreira Lima (ver endereço no início
desta Carta)
■■ Site: http://vernaculas.paginas.ufsc.br
■■ E-mail: cglp@cce.ufsc.br
►► LETRAS PORTUGUÊS – LICENCIATURA
(EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefone: +55 (48) 3721-9293
■■ Endereço: Prédio do Centro de Comunicação e Expressão, Bloco B, 2º andar, Sala 201. Campus Universitário
Reitor João David Ferreira Lima (ver endereço no início
desta Carta)
■■ Site: https://ead.ufsc.br/portugues
■■ E-mail: letras@ead.ufsc.br
►► LIBRAS – FLORIANÓPOLIS –
BACHARELADO OU LICENCIATURA (DIURNO)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefone: +55 (48) 3721-6586
■■ Endereço: Prédio do Centro de Comunicação e Expressão, Bloco A, 1º andar, Sala 137. Campus Universitário
Reitor João David Ferreira Lima (ver endereço no início
desta Carta)
■■ Site: http://www.libras.ufsc.br
■■ E-mail: letraslibras@cce.ufsc.br
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►► INTERCULTURAL INDÍGENA –
LICENCIATURA – FLORIANÓPOLIS
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefones: +55 (48) 3721-4879 ou 3721-2600
■■ Endereço: Prédio do Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Bloco B, Sala 303. Campus Universitário Reitor João
David Ferreira Lima (ver endereço no início desta Carta)
■■ Site: http://licenciaturaindigena.ufsc.br
■■ E-mail: licenciaturaindigena@cfh.ufsc.br
►► MATEMÁTICA – LICENCIATURA –
BLUMENAU (NOTURNO)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 13h às 22h
■■ Telefone: +55 (48) 3721-6308
■■ Endereço: Rua Pomerode, nº 710. Salto do Norte – 88900000 – Blumenau – SC
■■ Site: http://matematica.blumenau.ufsc.br/
■■ E-mail: blumenau@contato.ufsc.br
►► MATEMÁTICA – FLORIANÓPOLIS –
LICENCIATURA (DIURNO/NOTURNO)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefone: +55 (48) 3721-4612
■■ Endereço: Prédio do Centro de Ciências Físicas e Matemáticas, Bloco modular, próximo à sala da direção do
CFM. Campus Universitário Reitor João David Ferreira
Lima (ver endereço no início desta Carta)
■■ Site: http://www.mtm.ufsc.br/graduacao/index.html
■■ E-mail: matematica@contato.ufsc.br
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►► MATEMÁTICA – LICENCIATURA
(EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefone: +55 (48) 3721-2295
■■ Endereço: Prédio do Centro de Ciências Físicas e Matemáticas, Bloco modular, em frente à sala da direção do
CFM. Campus Universitário Reitor João David Ferreira
Lima (ver endereço no início desta Carta)
■■ Site: https://ead.ufsc.br/matematica
■■ E-mail: marcio.fernandes@ufsc.br
►► MEDICINA – FLORIANÓPOLIS – (DIURNO)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefones: +55 (48) 3721-4157 / 3721-2282
■■ Endereço: Prédio do Centro de Ciências da Saúde, Bloco
administrativo, Térreo. Campus Universitário Reitor João
David Ferreira Lima (ver endereço no início desta Carta)
■■ Site: http://www.medicina.ufsc.br
■■ E-mail: ccgmed@ccs.ufsc.br
►► MEDICINA VETERINÁRIA – CURITIBANOS –
BACHARELADO (DIURNO)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefones: +55 (48) 3721-2178 / 3721-2183
■■ Endereço: Campus Curitibanos, 1º andar
■■ Site: http://medicinaveterinaria.curitibanos.ufsc.br
■■ E-mail: raadi.cbs@contato.ufsc.br
►► METEOROLOGIA – FLORIANÓPOLIS (DIURNO)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefone: +55 (48) 3721-2306
CARTA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO
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■■ Endereço: Prédio do Departamento de Física, Bloco G,
Térreo, Sala 203. Campus Universitário Reitor João David
Ferreira Lima (ver endereço no início desta Carta)
■■ Site: http://fsc.ufsc.br/ensino/meteorologia
■■ E-mail: ccm@fsc.ufsc.br
►► MUSEOLOGIA – FLORIANÓPOLIS –
BACHARELADO (DIURNO)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefone: +55 (48) 3721-4877
■■ Endereço: Prédio do Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Bloco D, 1º andar, Sala 114. Campus Universitário
Reitor João David Ferreira Lima (ver endereço no início
desta Carta)
■■ Site: http://museologia.ufsc.br
■■ E-mail: coordmus@cfh.ufsc.br
►► NUTRIÇÃO – FLORIANÓPOLIS (DIURNO)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefone: +55 (48) 3721-9486
■■ Endereço: Prédio do Centro de Ciências da Saúde, Bloco
administrativo, Térreo. Campus Universitário Reitor João
David Ferreira Lima (ver endereço no início desta Carta)
■■ Site: http://ntr.ufsc.br
■■ E-mail: nutrição@ccs.ufsc.br
►► OCEANOGRAFIA – FLORIANÓPOLIS (DIURNO)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefone: +55 (48) 3721-8517
■■ Endereço: Prédio do Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Bloco C, 2º andar, Sala 5. Campus Universitário
Reitor João David Ferreira Lima (ver endereço no início
desta Carta)
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■■ Site: http://oceanografia.ufsc.br
■■ E-mail: oceanosec@cfh.ufsc.br
►► ODONTOLOGIA - FLORIANÓPOLIS (DIURNO)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefone: +55 (48) 3721-9532
■■ Endereço: Prédio do Centro de Ciências da Saúde, Bloco
administrativo, Térreo. Campus Universitário Reitor João
David Ferreira Lima (ver endereço no início desta Carta)
■■ Site: http://www.odontologia.ufsc.br
■■ E-mail: colegiadoodonto@ccs.ufsc.br
►► PEDAGOGIA – FLORIANÓPOLIS (DIURNO)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefone: +55 (48) 3721-9414
■■ Endereço: Prédio do Centro de Ciências da Educação,
Bloco D, 1º andar, Sala 112. Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima (ver endereço no início
desta Carta)
■■ Site: http://www.ced.ufsc.br/pedagogia
■■ E-mail: pedagog@ced.ufsc.br
►► PSICOLOGIA – FLORIANÓPOLIS –
BACHARELADO/LICENCIATURA (DIURNO)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefones: +55 (48) 3721-9363 / 3721-9283
■■ Endereço: Prédio do Centro de Filosofia e Ciências
Humanas, Bloco C, Sala 2B, Térreo. Campus Universitário
Reitor João David Ferreira Lima (ver endereço no início
desta Carta)
■■ Site: http://psicologia.ufsc.br
■■ E-mail: joao.minatto@ufsc.br
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►► QUÍMICA – LICENCIATURA – BLUMENAU (NOTURNO)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 13h às 22h
■■ Telefone: +55 (48) 3721-6308
■■ Endereço: Rua Pomerode, nº 710. Salto do Norte – 88900000 – Blumenau – SC
■■ Site: http://quimica.blumenau.ufsc.br/
■■ E-mail: blumenau@contato.ufsc.br
►► QUÍMICA – FLORIANÓPOLIS – BACHARELADO/
BACHARELADO EM QUÍMICA TECNOLÓGICA OU
LICENCIATURA (DIURNO)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefone: +55 (48) 3721-6853
■■ Endereço: Prédio do Departamento de Química, Térreo,
Salas 114 e 112. Campus Universitário Reitor João David
Ferreira Lima (ver endereço no início desta Carta)
■■ Site: http://www.qmc.ufsc.br
■■ E-mail: gradqmc@qmc.ufsc.br
►► RELAÇÕES INTERNACIONAIS –
FLORIANÓPOLIS (DIURNO)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefones: +55 (48) 3721-6785/ 3721-9381
■■ Endereço: Prédio do Centro Socioeconômico, Bloco C,
Térreo. Campus Universitário Reitor João David Ferreira
Lima (ver endereço no início desta Carta)
■■ Site: http://cnm.ufsc.br
■■ E-mail: coordri@cse.ufsc.br
►► SECRETARIADO EXECUTIVO EM INGLÊS –
FLORIANÓPOLIS – BACHARELADO (NOTURNO)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
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■■ Telefone: +55 (48) 3721-9489
■■ Endereço: Prédio do Centro de Comunicação e Expressão, Bloco A, 2º andar, Sala 220. Campus Universitário
Reitor João David Ferreira Lima (ver endereço no início
desta Carta)
■■ Site: http://www.lle.cce.ufsc.br
■■ E-mail: cgl@cce.ufsc.br
►► SERVIÇO SOCIAL – FLORIANÓPOLIS – (DIURNO OU
NOTURNO COM ATIVIDADES TEÓRICO-PRÁTICAS,
PRÁTICAS E ESTÁGIO NO PERÍODO DIURNO)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefone: +55 (48) 3721-9538
■■ Endereço: Prédio do Centro Socioeconômico, Bloco C,
Térreo. Campus Universitário Reitor João David Ferreira
Lima (ver endereço no início desta Carta)
■■ Site: http://dss.ufsc.br
■■ E-mail: cssocial@cse.ufsc.br
►► SISTEMAS DE INFORMAÇÃO –
FLORIANÓPOLIS (NOTURNO)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefone: +55 (48) 3721-9424
■■ Endereço: Prédio do INE, Térreo. Campus Universitário
Reitor João David Ferreira Lima (ver endereço no início
desta Carta)
■■ Site: http://sin.inf.ufsc.br
■■ E-mail: cgsinfo@inf.ufsc.br
►► TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO – ARARANGUÁ (NOTURNO)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefone: +55 (48) 3721-4680
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■■ Endereço: Campus Jardim das Avenidas, Bloco B, Térreo –
Araranguá – SC
■■ Site: http://tic.ufsc.br
■■ E-mail: ararangua@contato.ufsc.br
►► ZOOTECNIA – FLORIANÓPOLIS (DIURNO)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefones: +55 (48) 3721-2671 / 3721-2650 / 3721-2645 /
3721-2670
■■ Endereço: Prédio da Zootecnia, 3º andar. Rod. Admar
Gonzaga, nº 1346, Itacorubi – Florianópolis – SC
■■ Site: http://www.cursodezootecnia.cca.ufsc.br
■■ E-mail: cursozootecnia@cca.ufsc.br

5.1.4 Pós-graduação lato sensu
Os cursos de pós-graduação lato sensu são oferecidos pela
UFSC de forma eventual, isto é, são aprovados no âmbito da
Universidade e possuem um prazo de vigência predeterminado.
Esses cursos são oferecidos nas seguintes modalidades:
■■ Cursos de especialização – possuem carga horária mínima de 360 horas e a exigência de defesa de monografia
ou trabalho de conclusão de curso.
■■ Cursos de aperfeiçoamento – possuem duração mínima
de 180 horas e não há a exigência de defesa de monografia ou trabalho de conclusão de curso.
■■ Cursos de aprofundamento – são cursos de pós-graduação lato sensu altamente especializados em um
determinado domínio científico e técnico de uma área
do saber ou profissão.
No Brasil, há regras específicas para oferta de cursos de especialização, que estão determinadas na Resolução nº 1 do Conselho Nacional de Educação e da Câmara Superior de Educação, de 1º de junho de 2007. Na UFSC, a Resolução Normativa
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nº 15, do Conselho Universitário, de 13 de dezembro de 2011,
estabelece regras para o funcionamento dos três níveis de pósgraduação lato sensu.
Como não são cursos oferecidos de forma contínua na UFSC,
as informações sobre os cursos de pós-graduação lato sensu
vigentes precisam ser obtidas junto à Coordenadoria responsável (Coordenadoria de Educação Continuada).
►► PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO /
COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA
(Menu “Navegação”, clique em “especialização” e
selecione “cursos atualmente oferecidos”)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefone: +55 (48) 3721-9404
■■ Endereço: Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Coordenadoria de Educação Continuada, Campus Universitário
Reitor João David Ferreira Lima (ver endereço no início
desta Carta)
■■ Site: http:// www.propg.ufsc.br
■■ E-mail: prpg@reitoria.ufsc.br

5.1.5 Pós-Graduação stricto sensu
5.1.5.1 Mestrado e doutorado acadêmicos
A pós-graduação stricto sensu compreende programas de mestrado, que possuem duração de 12 a 24 meses e a exigência
da defesa de dissertação para a obtenção do título de mestre,
e de doutorado, que devem ser concluídos entre 24 e 48 meses
e exigem a defesa de tese para a obtenção do título de doutor.
Para candidatar-se a uma vaga em cursos de pós-graduação
stricto sensu, é necessário possuir diploma de curso de graduação reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) e o
regimento de cada programa de pós-graduação determinará ou
não a exigência de estudos adicionais de nivelamento e a natureza desses estudos. Poderão ser admitidos diplomados em
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cursos de graduação no exterior, mediante o reconhecimento
do diploma pelo Colegiado Delegado do Programa (para fins de
continuidade de estudo), que deve ser apresentado com visto
consular brasileiro de autenticação.
Será exigida do candidato a comprovação de proficiência em
línguas estrangeiras, sendo uma língua para o mestrado e duas
línguas para o doutorado, observadas as peculiaridades dos
cursos e conforme previsto no regimento do programa, podendo ocorrer no ato da primeira matrícula no curso ou ao longo do
primeiro ano acadêmico.
Cada coordenação publicará edital de seleção de alunos estabelecendo o número de vagas, os prazos, a forma de avaliação,
os critérios de seleção e a documentação exigida. A forma de
seleção varia a cada programa e é especificada em cada edital,
podendo envolver prova escrita, avaliações externas (ANPAD
para o Programa de Pós-Graduação em Administração, por
exemplo), avaliação do currículo Lattes, apresentação de anteprojeto, entrevista, entre outros itens.
O edital pode ser consultado no site do programa e sua publicação ocorre em diferentes meses, dependendo de cada curso.
►► AGROECOSSISTEMAS – FLORIANÓPOLIS
(MESTRADO E DOUTORADO)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefones: +55 (48) 3721-5341 / 3721-4740
■■ Endereço: Centro de Ciências Agrárias, Bloco da Agronomia, Lab. Lecera. Rod. Admar Gonzaga, nº 1346, Itacorubi –
Florianópolis – SC
■■ Site: http://ppgagro.posgrad.ufsc.br
■■ E-mail: ppga@contato.ufsc.br
►► ADMINISTRAÇÃO – FLORIANÓPOLIS
(MESTRADO E DOUTORADO)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefone: +55 (48) 3721-9365
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■■ Endereço: Centro Socioeconômico, 1º andar, Sala 105.
Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima (ver
endereço no início desta Carta)
■■ Site: http://ppgadm.posgrad.ufsc.br
■■ E-mail: cpga@cse.ufsc.br
►► ANTROPOLOGIA SOCIAL – FLORIANÓPOLIS
(MESTRADO E DOUTORADO)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira das 8h
às 11h e das 13h às 17h
■■ Telefone: +55 (48) 3721-9714
■■ Endereço: Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Bloco
B, 1º andar, Sala 116. Campus Universitário Reitor João
David Ferreira Lima (ver endereço no início desta Carta)
■■ Site: http://ppgas.paginas.ufsc.br
■■ E-mail: ppgas@contato.ufsc.br
►► AQUICULTURA – FLORIANÓPOLIS
(MESTRADO E DOUTORADO)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefones: +55 (48) 3334-3441 / 3721-4785
■■ Endereço: Centro de Ciências Agrárias, Bloco D, 3º
andar. Rod. Admar Gonzaga, nº 1346, Itacorubi –
Florianópolis – SC
■■ Site: http://aquicultura.posgrad.ufsc.br
■■ E-mail: ppgaqi@contato.ufsc.br
►► ARQUITETURA E URBANISMO – FLORIANÓPOLIS
(MESTRADO E DOUTORADO)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 13h às 17h
■■ Telefone: +55 (48) 3721-9797
■■ Endereço: Centro Tecnológico, Hall. Campus Universitário
Reitor João David Ferreira Lima (ver endereço no início
desta Carta)
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■■ Site: http://posarq.ufsc.br
■■ E-mail: posarq@arq.ufsc.br
►► ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – UFRGS
(MESTRADO – PROGRAMA EM REDE)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira,
das 8h às 12h
■■ Telefone: +55 (51) 3308-5414
■■ Endereço: Avenida Ipiranga, nº 2752, 7º andar. Faculdade
de Farmácia da UFRGS. Porto Alegre – RS
■■ Site: http://www.ufrgs.br/ppgasfar
■■ E-mail: ppgasfar@ufrgs.br
►► BIOLOGIA CELULAR E DO DESENVOLVIMENTO –
FLORIANÓPOLIS (MESTRADO E DOUTORADO)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira,
das 8h às 18h
■■ Telefones: +55 (48) 3721-2713/2715/2712/2714/6418
■■ Endereço: Centro de Ciências Biológicas, Sala 05/MIP,
Bloco A, Térreo – Córrego Grande. Campus Universitário
Reitor João David Ferreira Lima (ver endereço no início
desta Carta)
■■ Site: http://pbcd.ufsc.br
■■ E-mail: pbcdsec@ccb.ufsc.br
►► BIOLOGIA DE FUNGOS, ALGAS E PLANTAS –
FLORIANÓPOLIS (MESTRADO)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 13h às 17h
■■ Telefone: +55 (48) 3721-8545
■■ Endereço: Casarão na Botânica. Campus Universitário
Reitor João David Ferreira Lima (ver endereço no início
desta Carta)
■■ Site: http://biologiavegetal.paginas.ufsc.br
■■ E-mail: ppgbve@contato.ufsc.br
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►► BIOQUÍMICA – FLORIANÓPOLIS
(MESTRADO E DOUTORADO)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira,
das 8h às 18h
■■ Telefones: +55 (48) 3721 2713/2715 /2712/2714/6418
■■ Endereço: Centro de Ciências Biológicas, Sala 5/MIP,
Bloco A, Térreo – Córrego Grande. Campus Universitário
Reitor João David Ferreira Lima (ver endereço no início
desta Carta)
■■ Site: http://ppgbqa.ufsc.br
■■ E-mail: ppgbqa@ccb.ufsc.br
►► BIOTECNOLOGIA E BIOCIÊNCIAS –
FLORIANÓPOLIS (MESTRADO E DOUTORADO)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira,
das 8h às 18h
■■ Telefones: +55 (48) 3721 2713/2715/ 2712/2714/6418
■■ Endereço: Centro de Ciências Biológicas, Departamento
de Microbiologia, Imunologia e Parasitologia.
■■ Centro de Ciências Biológicas, Departamento de Microbiologia, Imunologia e Parasitologia. Campus Universitário
Reitor João David Ferreira Lima, Setor F, Bloco A, Sala 5/
MIP (ver endereço no início desta Carta)
■■ Site: http://www.biotecnologia.ufsc.br
■■ E-mail: biotec@ccb.ufsc.br
►► CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO –
FLORIANÓPOLIS (MESTRADO E DOUTORADO)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das
8h30min às 12h e das 13h às 17h30min
■■ Telefone: +55 (48) 3721-9738
■■ Endereço: Prédio INE, Térreo, Sala 109. Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima (ver endereço no
início desta Carta)
■■ Site: http://ppgcc.posgrad.ufsc.br
■■ E-mail: ppgcc@contato.ufsc.br
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►► CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO –
FLORIANÓPOLIS (MESTRADO E DOUTORADO)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefones: +55 (48) 3721-8516 / 3721-2234
■■ Endereço: Centro de Ciências da Educação, Bloco A, Sala
629. Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima
(ver endereço no início desta Carta)
■■ Site: http://pgcin.paginas.ufsc.br
■■ E-mail: pgcin@cin.ufsc.br
►► CIÊNCIA DOS ALIMENTOS –
FLORIANÓPOLIS (MESTRADO E DOUTORADO)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefones: +55 (48) 3721-5397 / 3721-2896
■■ Endereço: Centro de Ciências Agrárias, Bloco C, 2ª andar.
Rod. Admar Gonzaga, nº 1346, Itacorubi – 88034-001 –
Florianópolis – SC
■■ Site: http://pgcal.pos.ufsc.br
■■ E-mail: pgcal@cca.ufsc.br
►► CIÊNCIA E ENGENHARIA DE MATERIAIS –
FLORIANÓPOLIS (MESTRADO E DOUTORADO)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefone: +55 (48) 3721-4120
■■ Endereço: Bloco A da Engenharia Mecânica, Sala 7. Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima (ver endereço no início desta Carta)
■■ Site: http://www.pgmat.ufsc.br
■■ E-mail: pgmat@pgmat.ufsc.br
►► CIÊNCIAS MÉDICAS – FLORIANÓPOLIS
(MESTRADO E DOUTORADO)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
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■■ Telefone: +55 (48) 3721-9150
■■ Endereço: Hospital Universitário, Térreo, em frente à biblioteca setorial do CCS. Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima (ver endereço no início
desta Carta)
■■ Site: http://www.ppgcm.ufsc.br
■■ E-mail: ppgmed@contato.ufsc.br
►► CONTABILIDADE – FLORIANOPÓLIS
(MESTRADO E DOUTORADO)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefone: +55 (48) 3721-6608
■■ Endereço: Centro Socioeconômico, 2° andar, Sala 201.
Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima (ver
endereço no início desta Carta)
■■ Site: http://www.ppgc.ufsc.br
■■ E-mail: ppgc@contato.ufsc.br
►► DESIGN E EXPRESSÃO GRÁFICA –
FLORIANÓPOLIS (MESTRADO E DOUTORADO)
■■ Horário de atendimento: segunda, terça e quinta-feira, das
10h às 18h30min; quarta-feira, das 13h às 19h; e sextafeira, das 10h às 18h
■■ Telefone: +55 (48) 3721-6405
■■ Endereço: Centro de Comunicação e Expressão, Bloco A,
Sala 123. Campus Universitário Reitor João David Ferreira
Lima (ver endereço no início desta Carta)
■■ Site: http://www.posdesign.ufsc.br
■■ E-mail: fernanda@cce.ufsc.br
►► DIREITO – FLORIANÓPOLIS
(MESTRADO E DOUTORADO)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefone: +55 (48) 3721-9287
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■■ Endereço: Centro de Ciências Jurídicas, Bloco F, 3º andar,
Sala 304. Campus Universitário Reitor João David Ferreira
Lima (ver endereço no início desta Carta)
■■ Site: http://ppgd.ufsc.br
■■ E-mail: ppgd@contato.ufsc.br
►► ECOLOGIA – FLORIANÓPOLIS
(MESTRADO E DOUTORADO)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 18h
■■ Telefones: +55 (48) 3721/2713/2715/ 2712/2714/6418
■■ Endereço: Centro de Ciências Biológicas, Sala 5/MIP,
Bloco A, Térreo – Córrego Grande. Campus Universitário
Reitor João David Ferreira Lima (ver endereço no início
desta Carta)
■■ Site: http://poseco.ufsc.br
■■ E-mail: poseco@ccb.ufsc.br
►► ECONOMIA – FLORIANÓPOLIS
(MESTRADO E DOUTORADO)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefone: +55 (48) 3721-9901
■■ Endereço: Centro Socioeconômico, Bloco F, 1º andar, Sala
101. Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima
(ver endereço no início desta Carta)
■■ Site: http://ppgeco.ufsc.br
■■ E-mail: ppgeco@contato.ufsc.br
►► EDUCAÇÃO – FLORIANÓPOLIS
(MESTRADO E DOUTORADO)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefone: +55 (48) 3721-2251
■■ Endereço: Centro de Ciências da Educação, Bloco A, Sala
627. Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima
(ver endereço no início desta Carta)
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■■ Site: http://ppge.ufsc.br
■■ E-mail: ppge@contato.ufsc.br
►► EDUCAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA –
FLORIANÓPOLIS (MESTRADO E DOUTORADO)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e 13h30min às 17h30min
■■ Telefone: +55 (48) 3721-6420
■■ Endereço: Centro de Ciências da Educação, Bloco A, Sala
627. Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima
(ver endereço no início desta Carta)
■■ Site: http://ppgect.ufsc.br
■■ E-mail: ppgect@contato.ufsc.br
►► EDUCAÇÃO FÍSICA – FLORIANÓPOLIS
(MESTRADO E DOUTORADO)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefone: +55 (48) 3721-4774
■■ Endereço: Centro de Desportos (CDS), Bloco 4. Campus
Universitário Reitor João David Ferreira Lima (ver endereço no início desta Carta)
■■ Site: http://ppgef.ufsc.br
■■ E-mail: ppgef@contato.ufsc.br
►► ENFERMAGEM – FLORIANÓPOLIS
(MESTRADO E DOUTORADO)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 13h30min às 17h30min
■■ Telefones: +55 (48) 3721-4910/3721-9787
■■ Endereço: Centro de Ciências da Saúde, Bloco I, Térreo.
Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima (ver
endereço no início desta Carta)
■■ Site: http://www.pen.ufsc.br
■■ E-mail: ppgen@contato.ufsc.br
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►► ENGENHARIA AMBIENTAL – FLORIANÓPOLIS
(MESTRADO E DOUTORADO)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefone: +55 (48) 3721-9821
■■ Endereço: Centro Tecnológico. Prédio da Engenharia
Sanitária e Ambiental, 2º andar. Campus Universitário
Reitor João David Ferreira Lima (ver endereço no início
desta Carta)
■■ Site: http://www.ppgea.ufsc.br
■■ E-mail: engambi@ens.ufsc.br
►► ENGENHARIA CIVIL – FLORIANÓPOLIS
(MESTRADO E DOUTORADO)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefone: +55 (48) 3721-7687
■■ Endereço: Centro Tecnológico. Bloco B, 2º andar, Sala
209. Campus Universitário Reitor João David Ferreira
Lima (ver endereço no início desta Carta)
■■ Site: http://ppgec.posgrad.ufsc.br
■■ E-mail: ppgec@contato.ufsc.br
►► ENGENHARIA DE ALIMENTOS –
FLORIANÓPOLIS (MESTRADO E DOUTORADO)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefones: +55 (48) 3721-9930 / 3721-4063
■■ Endereço: Centro Tecnológico, Térreo, Sala E107. Campus
Universitário Reitor João David Ferreira Lima (ver endereço no início desta Carta)
■■ Site: http://ppgeal.posgrad.ufsc.br
■■ E-mail: ppgeal@contato.ufsc.br
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►► ENGENHARIA DE AUTOMAÇÃO E SISTEMAS –
FLORIANÓPOLIS (MESTRADO E DOUTORADO)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefone: +55 (48) 3721-7793
■■ Endereço: Centro Tecnológico, Secretaria PGEAS, Sala
214. Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima
(ver endereço no início desta Carta)
■■ Site: http://pgeas.ufsc.br
■■ E-mail: pgeas@das.ufsc.br
►► ENGENHARIA DE PRODUÇÃO –
FLORIANÓPOLIS (MESTRADO E DOUTORADO)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefone: +55 (48) 3721-2724
■■ Endereço: Centro Tecnológico, Prédio Eng. Produção, 1ª
sala à esquerda. Campus Universitário Reitor João David
Ferreira Lima (ver endereço no início desta Carta)
■■ Site: http://ppgep.ufsc.br
■■ E-mail: ppgep@contato.ufsc.br
►► ENGENHARIA E GESTÃO DO CONHECIMENTO –
FLORIANÓPOLIS (MESTRADO E DOUTORADO)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefone: +55 (48) 3721-2451
■■ Endereço: Centro Tecnológico, 1º andar, Bloco B, Campus
Universitário Reitor João David Ferreira Lima (ver endereço no início desta Carta)
■■ Site: http://www.egc.ufsc.br
■■ E-mail: secretaria@egc.ufsc.br
►► ENGENHARIA ELÉTRICA – FLORIANÓPOLIS
(MESTRADO E DOUTORADO)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefone: +55 (48) 3721-9422
CARTA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO
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■■ Endereço: Centro Tecnológico, 3º andar. Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima (ver endereço no
início desta Carta)
■■ Site: http://ppgeel.ufsc.br
■■ E-mail: pgeel@eel.ufsc.br
►► ENGENHARIA MECÂNICA – FLORIANÓPOLIS
(MESTRADO E DOUTORADO)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefone: +55 (48) 3721-9277
■■ Endereço: Centro Tecnológico, Bloco A. Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima (ver endereço no
início desta Carta)
■■ Site: http://posmec.ufsc.br/portal
■■ E-mail: posmec@emc.ufsc.br
►► ENGENHARIA QUÍMICA – FLORIANÓPOLIS
(MESTRADO E DOUTORADO)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefone: +55 (48) 3721-2501
■■ Endereço: Centro Tecnológico, Departamento de Engenharia Química e Engenharia de Alimentos. Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima (ver endereço
no início desta Carta)
■■ Site: http://www2.enq.ufsc.br
■■ E-mail: posenq@enq.ufsc.br
►► ESTUDOS DA TRADUÇÃO – FLORIANÓPOLIS
(MESTRADO E DOUTORADO)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefone: +55 (48) 3721-6647
■■ Endereço: Centro de Comunicação e Expressão, 3º andar,
Bloco B, Sala 301. Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima (ver endereço no início desta Carta)
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■■ Site: http://www.pget.ufsc.br
■■ E-mail: ppget@contato.ufsc.br
►► FARMÁCIA – FLORIANÓPOLIS
(MESTRADO E DOUTORADO)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefone: +55 (48) 3721-5126
■■ Endereço: Centro de Ciências da Saúde, Bloco H, Térreo.
Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima (ver
endereço no início desta Carta)
■■ Site: http://pgfar.ufsc.br
■■ E-mail: pgfar@contato.ufsc.br
►► FARMACOLOGIA – FLORIANÓPOLIS
(MESTRADO E DOUTORADO)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 18h
■■ Telefones: +55 (48) 3721 2713/2715/ 2712/2714/6418
■■ Endereço: Centro de Ciências Biológicas, Sala 5/MIP,
Bloco A, Térreo – Córrego Grande. Campus Universitário
Reitor João David Ferreira Lima (ver endereço no início
desta Carta)
■■ Site: http://ppgfarmaco.ufsc.br
■■ E-mail: ppgfmc@contato.ufsc.br
►► FILOSOFIA – FLORIANÓPOLIS
(MESTRADO E DOUTORADO)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira,
das 14h às 18h
■■ Telefone: +55 (48) 3721-8803
■■ Endereço: Centro de Filosofia e Ciências Humanas. Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima (ver endereço no início desta Carta)
■■ Site: http://ppgfil.posgrad.ufsc.br
■■ E-mail: ppgfil@contato.ufsc.br
CARTA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO
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►► FÍSICA – FLORIANÓPOLIS
(MESTRADO E DOUTORADO)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefone: +55 (48) 3721-2308
■■ Endereço: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas, Bloco G1, Sala 203. Campus Universitário Reitor João David
Ferreira Lima (ver endereço no início desta Carta)
■■ Site: http://ppgfsc.posgrad.ufsc.br
■■ E-mail: ppgfsc@contato.ufsc.br
►► GEOGRAFIA – FLORIANÓPOLIS
(MESTRADO E DOUTORADO)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das
13h30min às 18h30min
■■ Telefone: +55 (48) 3721-9412
■■ Endereço: Centro de Filosofia e Ciências Humanas, 1º andar, Sala 4. Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima (ver endereço no início desta Carta)
■■ Site: http://ppggeo.ufsc.br
■■ E-mail: ppgg@contato.ufsc.br
►► HISTÓRIA – FLORIANÓPOLIS
(MESTRADO E DOUTORADO)
■■ Horário de atendimento: de segunda a quinta-feira das 8h
às 12h e das 13h às 17h; e sexta-feira, das 8h às 15h
■■ Telefone: +55 (48) 3721-4136
■■ Endereço: Centro de Filosofia e Ciências Humanas, 3º andar, Sala 13. Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima (ver endereço no início desta Carta)
■■ Site: http://ppghistoria.ufsc.br
■■ E-mail: ppghst@contato.ufsc.br
►► INGLÊS: ESTUDOS LINGUÍSTICOS E LITERÁRIOS –
FLORIANÓPOLIS (MESTRADO E DOUTORADO)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
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■■ Telefone: +55 (48) 3721-9455
■■ Endereço: Centro de Comunicação e Expressão, Bloco B,
Sala 313. Campus Universitário Reitor João David Ferreira
Lima (ver endereço no início desta Carta)
■■ Site: http://ppgi.paginas.ufsc.br
■■ E-mail: ppgi@contato.ufsc.br
►► INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS HUMANAS –
FLORIANÓPOLIS (DOUTORADO)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, atendimento externo das 13h às 19h
■■ Telefone: +55 (48) 3721-9405
■■ Endereço: Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Bloco
A, 2º andar. Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima (ver endereço no início desta Carta)
■■ Site: http://ppgich.ufsc.br
■■ E-mail: ppgich@contato.ufsc.br
►► JORNALISMO – FLORIANÓPOLIS (MESTRADO)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefone: +55 (48) 3721-6610
■■ Endereço: Centro de Comunicação e Expressão, Bloco A,
Térreo, Sala 17. Campus Universitário Reitor João David
Ferreira Lima (ver endereço no início desta Carta)
■■ Site: http://posjor.ufsc.br
■■ E-mail: posjor@cce.ufsc.br
►► LINGUÍSTICA – FLORIANÓPOLIS
(MESTRADO E DOUTORADO)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 9h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefone: +55 (48) 3721-9581
■■ Endereço: Centro de Comunicação e Expressão, Bloco B,
3º andar, Sala 315. Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima (ver endereço no início desta Carta)
CARTA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO
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■■ Site: http://poslinguistica.paginas.ufsc.br
■■ E-mail: ppgl@contato.ufsc.br
►► LITERATURA – FLORIANÓPOLIS
(MESTRADO E DOUTORADO)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 13h
às 17h
■■ Telefone: +55 (48) 3721-9582
■■ Endereço: Centro de Comunicação e Expressão, Bloco B,
Sala 309. Campus Universitário Reitor João David Ferreira
Lima (ver endereço no início desta Carta)
■■ Site: http://literatura.ufsc.br
■■ E-mail: ppglit@contato.ufsc.br
►► MATEMÁTICA PURA E APLICADA –
FLORIANÓPOLIS (MESTRADO E DOUTORADO)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefone: +55 (48) 3721-9232
■■ Endereço: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas, Blocos Modulados. Campus Universitário Reitor João David
Ferreira Lima (ver endereço no início desta Carta)
■■ Site: http://www.mtm.ufsc.br/pos
■■ E-mail: ppgmtm@contato.ufsc.br
►► MULTICÊNTRICO EM CIÊNCIAS FISIOLÓGICAS –
FLORIANÓPOLIS (MESTRADO E DOUTORADO)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefone: +55 (48) 3721-4617
■■ Endereço: Centro de Ciências Biológicas (perto da secretaria do Centro). Campus Universitário Reitor João David
Ferreira Lima (ver endereço no início desta Carta)
■■ Site: http://pmpg.ufsc.br
■■ E-mail: pmpg@contato.ufsc.br
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►► NANOTECNOLOGIA FARMACÊUTICA –
FLORIANÓPOLIS (DOUTORADO)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefone: +55 (48) 3721-5067
■■ Endereço: Centro de Ciências da Saúde, Prédio da PósGraduação, Térreo. Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima (ver endereço no início desta Carta)
■■ E-mail: lemos@ccs.ufsc.br
►► NEUROCIÊNCIAS – FLORIANÓPOLIS
(MESTRADO E DOUTORADO)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefones: +55 (48) 3721-9970 / 3721-9672
■■ Endereço: Centro de Ciências Biológicas, Bloco antigo, perto da direção do Centro. Campus Universitário
Reitor João David Ferreira Lima (ver endereço no início
desta Carta)
■■ Site: http://ppgneuro.posgrad.ufsc.br
■■ E-mail: ppgneuro@contato.ufsc.br
►► NUTRIÇÃO – FLORIANÓPOLIS
(MESTRADO E DOUTORADO)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefone: +55 (48) 3721-5138
■■ Endereço: Centro de Ciências da Saúde, Bloco A, Térreo.
Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima (ver
endereço no início desta Carta)
■■ Site: http://ppgn.ufsc.br
■■ E-mail: ppgn@contato.ufsc.br
►► ODONTOLOGIA – FLORIANÓPOLIS
(MESTRADO E DOUTORADO)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
CARTA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO
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■■ Telefone: +55 (48) 3721-9531
■■ Endereço: Centro de Ciências da Saúde, Térreo. Campus
Universitário Reitor João David Ferreira Lima (ver endereço no início desta Carta)
■■ Site: http://ppgo.ufsc.br
■■ E-mail: ppgo@contato.ufsc.br
►► PSICOLOGIA – FLORIANÓPOLIS
(MESTRADO E DOUTORADO)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das
8h30min às 11h30min e das 14h às 17h
■■ Telefone: +55 (48) 3721-9984
■■ Endereço: Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Bloco
C, Térreo, Sala 3B. Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima (ver endereço no início desta Carta)
■■ Site: http://ppgp.ufsc.br
■■ E-mail: ppgp@contato.ufsc.br
►► QUÍMICA – FLORIANÓPOLIS
(MESTRADO E DOUTORADO)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h (expediente interno) e das 14h às 18h (atendimento
no balcão)
■■ Telefone: +55 (48) 3721-6849
■■ Endereço: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas,
Prédio de Adm. da Quim., Térreo. Campus Universitário
Reitor João David Ferreira Lima (ver endereço no início
desta Carta)
■■ Site: http://www.pgquimica.ufsc.br
■■ E-mail: ppgqmc@contato.ufsc.br
►► RECURSOS GENÉTICOS VEGETAIS –
FLORIANÓPOLIS (MESTRADO E DOUTORADO)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefone: +55 (48) 3721-5333
■■ Endereço: Centro de Ciências Agrárias, Bloco B,
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Sala 205. Rod. Admar Gonzaga, nº 1346, Itacorubi –
Florianópolis – SC
■■ Site: http://rgv.ufsc.br
■■ E-mail: ppgrgv@contato.ufsc.br
►► RELAÇÕES INTERNACIONAIS –
FLORIANÓPOLIS (MESTRADO)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefone: +55 (48) 3721-6789
■■ Endereço: Centro Socioeconômico, 3º andar, Bloco F.
Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima (ver
endereço no início desta Carta)
■■ Site: http://ppgri.ufsc.br
■■ E-mail: ppgri@contato.ufsc.br
►► SAÚDE COLETIVA – FLORIANÓPOLIS
(MESTRADO E DOUTORADO)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefone: +55 (48) 3721-9847
■■ Endereço: Centro de Ciências da Saúde, Térreo, Bloco H.
Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima (ver
endereço no início desta Carta)
■■ Site: http://ppgsc.ufsc.br
■■ E-mail: ppgsc@contato.ufsc.br
►► SERVIÇO SOCIAL – FLORIANÓPOLIS
(MESTRADO E DOUTORADO)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 13h30min às 17h30min
■■ Telefone: +55 (48) 3721-6514
■■ Endereço: Centro Socioeconômico, Bloco F, 1º andar,
Sala 103. Campus Universitário Reitor João David Ferreira
Lima (ver endereço no início desta Carta)
■■ Site: http://ppgss.ufsc.br/apresentacao-2
■■ E-mail: pgss@cse.ufsc.br
CARTA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO
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►► SOCIOLOGIA POLÍTICA – FLORIANÓPOLIS
(MESTRADO E DOUTORADO)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefone: +55 (48) 3721-9253 – Ramal 23
■■ Endereço: Centro de Filosofia e Ciências Humanas, 2º andar, Bloco C, Sala 17B. Campus Universitário Reitor João
David Ferreira Lima (ver endereço no início desta Carta)
■■ Site: http://www.sociologia.ufsc.br/site/index.php
■■ E-mail: ppgsp@cfh.ufsc.br
►► TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO – ARARANGUÁ (MESTRADO)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira das 14h
às 18h
■■ Telefone:(48) 3721-6250, 3721-2198
■■ Endereço: Campus Araranguá, Rua Pedro João Pereira, n
150, Mato Alto, Araranguá SC.
■■ Site: http://ppgtic.ufsc.br/
■■ E-mail: ppgtic@contato.ufsc.br
►► URBANISMO, HISTÓRIA E ARQUITETURA
DA CIDADE – FLORIANÓPOLIS (MESTRADO)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefone: +55 (48) 3721-7759
■■ Endereço: Centro Tecnológico. Casa em frente ao prédio
da Arquitetura. Campus Universitário Reitor João David
Ferreira Lima (ver endereço no início desta Carta)
■■ Site: http://pgau-cidade.ufsc.br
■■ E-mail: pgaucidade@gmail.com

5.1.5.2 Mestrado profissional
Os cursos de mestrado podem ser acadêmicos ou profissionais. O mestrado profissional enfatiza estudos e técnicas diretamente voltados ao desempenho profissional de alto nível e essa
é a diferença em relação ao mestrado acadêmico.
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As orientações gerais para os mestrados profissionais são as
mesmas estabelecidas para os mestrados e doutorados acadêmicos, disponíveis nas descrições de requisitos do Programa
Acadêmico de Mestrado e Doutorado em Agroecossistemas.
O edital pode ser consultado no site do programa e sua publicação ocorre em diferentes meses, dependendo de cada curso.
►► ADMINISTRAÇÃO UNIVERSITÁRIA – FLORIANÓPOLIS
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefone: +55 (48) 3721-6525
■■ Endereço: Centro Socioeconômico, Bloco F, 3º andar.
Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima (ver
endereço no início desta Carta)
■■ Site: http://ppgau.ufsc.br
■■ E-mail: ppgau@cse.ufsc.br
►► AGROECOSSISTEMAS – FLORIANÓPOLIS
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefones: +55 (48) 3721-5341 / 3721-5417
■■ Endereço: Centro de Ciências Agrárias, Bloco da Agronomia – Lab. Lecera. Rod. Admar Gonzaga, nº 1346, Itacorubi – Florianópolis – SC
■■ Site: http://mpagroeco.posgrad.ufsc.br
■■ E-mail: mp.ppga@contato.ufsc.br
►► CUIDADOS INTENSIVOS E PALIATIVOS –
FLORIANÓPOLIS
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefone: +55 (48) 3721-4164
■■ Endereço: Centro de Ciências da Saúde, Secretaria de
Pós-Graduação, Bloco administrativo, Térreo. Campus
Universitário Reitor João David Ferreira Lima (ver endereço no início desta Carta)
CARTA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO
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■■ Site: http://mestradointensivosepaliativos.paginas.ufsc.br
■■ E-mail: fabio.campos@ufsc.br
►► ENGENHARIA AMBIENTAL – FLORIANÓPOLIS
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefone: +55 (48) 3721-9821
■■ Endereço: Prédio da ENS, 2º andar. Campus Universitário
Reitor João David Ferreira Lima (ver endereço no início
desta Carta)
■■ Site: http://www.ppgea.ufsc.br
■■ E-mail: engambi@ens.ufsc.br
►► ENGENHARIA ELÉTRICA – FLORIANÓPOLIS
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefone: +55 (48) 3721-9422
■■ Endereço: Centro Tecnológico, 3º andar. Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima (ver endereço no
início desta Carta)
■■ Site: http://ppgeel.ufsc.br
■■ E-mail: pgeel@eel.ufsc.br
►► ENSINO DE FÍSICA – ARARANGUÁ
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefone: +55 (48) 3721-6250
■■ Endereço: Campus Araranguá, Rua Pedro João Pereira, n
150, Mato Alto, Araranguá SC.
■■ Site: http://mnpef.ufsc.br/
■■ E-mail: mnpef@contato.ufsc.br
►► ENSINO DE FÍSICA – FLORIANÓPOLIS
■■ Horário de Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefones: +55 (48) 3721-2872/3705
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■■ Endereço: Departamento de Física, Bloco E - Sala 38.
Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima (ver
endereço no início desta Carta)
■■ Site: http://mnpef.posgrad.ufsc.br/
■■ E-mail: mnpef-florianopolis@contato.ufsc.br
►► FARMACOLOGIA – FLORIANÓPOLIS
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 18h
■■ Telefones: +55 (48) 3721-2713/2715/2712/2714/6418
■■ Endereço: Centro de Ciências Biológicas, Sala 5/MIP,
Bloco A, Térreo – Córrego Grande. Campus Universitário
Reitor João David Ferreira Lima (ver endereço no início
desta Carta)
■■ Site: http://ppgfarmaco.ufsc.br
■■ E-mail: ppgfmc@contato.ufsc.br
►► GESTÃO DO CUIDADO EM ENFERMAGEM –
FLORIANÓPOLIS
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefone: +55 (48) 3721-4164
■■ Endereço: Centro de Ciências da Saúde, Secretaria de
Pós-Graduação, Bloco administrativo, Térreo. Campus
Universitário Reitor João David Ferreira Lima (ver endereço no início desta Carta)
■■ Site: http://mpenf.ufsc.br
■■ E-mail: mpenf@contato.ufsc.br
►► PROFMAT – MESTRADO PROFISSIONAL
EM MATEMÁTICA – FLORIANÓPOLIS
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefone: +55 (48) 3721-9232
■■ Endereço: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas, Blocos Modulados. Campus Universitário Reitor João David
Ferreira Lima (ver endereço no início desta Carta)
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■■ Site: http://www.mtm.ufsc.br/pos
■■ E-mail: profmat.ufsc@gmail.com
►► MÉTODOS E GESTÃO EM AVALIAÇÃO –
FLORIANÓPOLIS
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das
8h30min às 12h e das 13h às 17h30min
■■ Telefone: +55 (48) 3721-9738
■■ Endereço: Centro Tecnológico, Departamento de Informática e Estatística, Sala 109. Campus Universitário
Reitor João David Ferreira Lima (ver endereço no início
desta Carta)
■■ Site: http://www.mga.ufsc.br
■■ E-mail: ppgmga@contato.ufsc.br
►► MULTIDISCIPLINAR EM SAÚDE – FLORIANÓPOLIS
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefone: +55 (48) 3721-4164
■■ Endereço: Centro de Ciências da Saúde, Secretaria de
Pós-Graduação, Bloco administrativo, Térreo. Campus
Universitário Reitor João David Ferreira Lima (ver endereço no início desta Carta)
■■ Site: http://mpmultidisciplinaremsaude.paginas.ufsc.br
■■ E-mail: fabio.campos@ufsc.br
►► PERÍCIAS CRIMINAIS AMBIENTAIS –
FLORIANÓPOLIS
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 18h
■■ Telefones: +55 (48) 3721 2713/2715/2712/2714/6418
■■ Endereço: Centro de Ciências Biológicas, Sala 5/MIP,
Bloco A, Térreo – Córrego Grande. Campus Universitário
Reitor João David Ferreira Lima (ver endereço no início
desta Carta)
■■ Site: http://mppa.posgrad.ufsc.br
■■ E-mail: mppa@posgrad.ufsc.br
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►► PROFLETRAS – MESTRADO PROFISSIONAL
EM LETRAS – FLORIANÓPOLIS
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 9h
às 12h e das 14 às 17h
■■ Endereço: Centro de Comunicação e Expressão, Bloco B,
Sala 317. Campus Universitário Reitor João David Ferreira
Lima (ver endereço no início desta Carta)
■■ Site: http://profletras.paginas.ufsc.br
■■ E-mail: profletras@contato.ufsc.br
►► SAÚDE MENTAL E ATENÇÃO PSICOSSOCIAL –
FLORIANÓPOLIS
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14 às 18h
■■ Telefone: +55 (48) 3721-4164
■■ Endereço: Centro de Ciências da Saúde, Secretaria de
Pós-Graduação, Bloco administrativo, Térreo. Campus
Universitário Reitor João David Ferreira Lima (ver endereço no início desta Carta)
■■ Site: http://mpsm.ufsc.br
■■ E-mail: mpsm@ccs.ufsc.br

5.1.6 Assistência estudantil
5.1.6.1 Atendimento assistencial
O atendimento assistencial é oferecido ao estudante regularmente matriculado na UFSC. Para ter acesso ao serviço, basta
que ele compareça ao plantão de atendimento do Serviço de
Atenção Socioassistencial da Coordenadoria de Assistência
Estudantil (CoAEs/PRAE), localizado na área térrea da Biblioteca Universitária.
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 13h e das 14h às 19h
■■ Telefones: +55 (48) 3721-9341 / 3721-2707
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■■ Endereço: Coordenadoria de Assistência Estudantil, PróReitoria de Assuntos Estudantis. Campus Universitário
Reitor João David Ferreira Lima (ver endereço no início
desta Carta)
■■ Site: http://prae.ufsc.br
■■ E-mail: coaes.prae@contato.ufsc.br

5.1.6.2 Atendimento psicológico
Assim como o atendimento assistencial, o atendimento psicológico é oferecido apenas para os estudantes que estejam
regularmente matriculados na Universidade. O interessado
deve comparecer ao plantão do Serviço de Atenção Psicossocial da Coordenadoria de Assistência Estudantil no andar
térreo da Biblioteca.
■■ Horário de atendimento: terça e quinta-feira, das 8h30min
às 11h (exceto na última quinta de cada mês) e quarta-feira, das 14h30min às 17h
■■ Telefone: +55 (48) 3721-6468
■■ Endereço: Coordenadoria de Assistência Estudantil, PróReitoria de Assuntos Estudantis. Campus Universitário
Reitor João David Ferreira Lima (ver endereço no início
desta Carta)
■■ Site: www.prae.ufsc.br/apoio-psicologico
■■ E-mail: psicologia.prae@reitoria.ufsc.br

5.1.6.3 Auxílio-creche
Para se inscrever no Programa Auxílio-Creche, o estudante deve
atender aos seguintes requisitos: ter guarda e responsabilidade
legal de crianças com idade de zero a seis anos de idade, sendo obrigatória a comprovação de que a criança reside com o
aluno que solicitar o referido auxílio; ter situação de vulnerabilidade socioeconômica comprovada por cadastro socioeconômico devidamente preenchido e validado pela Coordenadoria de
Assistência Estudantil da CoAEs/PRAE; não receber outro tipo
de auxílio-creche; comprovar a inscrição junto ao setor público
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municipal e ao Núcleo de Desenvolvimento Infantil da UFSC,
demonstrando que a criança encontra-se em situação de “fila
de espera”; não ter concluído outro curso de graduação.
A concessão do auxílio-creche ocorrerá somente a um dos pais
ou responsável legal, quando ambos forem alunos da UFSC.
A concessão não será realizada para estudantes com crianças
que frequentem creches filantrópicas e será encerrada quando
a criança a qual se destina o auxílio completar seis anos de
idade ou quando for chamada para ocupar vaga em creche do
Município ou do Núcleo de Desenvolvimento Infantil da UFSC.
Após inscrever-se no período estabelecido em edital, o aluno
interessado deverá aguardar a publicação do resultado no site
da PRAE. Se for selecionado, ele deverá apresentar-se na Coordenadoria de Assistência Estudantil para demais encaminhamentos. A seleção é feita de acordo com o índice socioeconômico do estudante.
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 13h e das 14h às 19h
■■ Telefones: +55 (48) 3721-9341 / 3721-2707
■■ Endereço: Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. Campus
Universitário Reitor João David Ferreira Lima (ver endereço no início desta Carta)
■■ Site: http://prae.ufsc.br
■■ E-mail: coaes.prae@contato.ufsc.br

5.1.6.4 Auxílio-moradia
O auxílio-moradia é oferecido aos estudantes com matrícula regular e vigente nos cursos de graduação da UFSC.
Para ter direito ao auxílio-moradia, o estudante deverá atender
aos seguintes requisitos: não ter concluído curso de graduação; preencher e validar o cadastro socioeconômico da CoAEs/
PRAE; residir fora do município do campus da UFSC no qual
cursa a graduação; e ser oriundo de família que não resida
nesse município.
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Atendidas as exigências, o estudante deve acompanhar a abertura de edital de seleção publicado semestralmente na página
da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (http://prae.ufsc.br).
Abertas as inscrições, basta ao estudante aderir
ao edital por via eletrônica, no endereço eletrônico
http://prae.ufsc.br/cadastro-online/, na aba “Auxílio Moradia”.
É publicado edital de resultados e os selecionados devem apresentar-se na Coordenadoria de Assistência Estudantil para os
encaminhamentos necessários.
A seleção é feita de acordo com o índice socioeconômico
do estudante.
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 13h e das 14h às 19h
■■ Telefones: +55 (48) 3721-9341 / 3721-2707
■■ Endereço: Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, Campus
Universitário Reitor João David Ferreira Lima (ver endereço no início desta Carta)
■■ Site: http://prae.ufsc.br
■■ E-mail: coaes.prae@contato.ufsc.br

5.1.6.5 Bolsa Estudantil-UFSC
Para candidatar-se ao Programa Bolsa Estudantil-UFSC, o aluno deverá comprovar possuir matrícula regular em curso de graduação na UFSC, demonstrando estar cursando, pelo menos, a
carga mínima semanal do período letivo, conforme estabelecido
no projeto pedagógico do respectivo curso. Deverá também ter
o cadastro socioeconômico da CoAEs/PRAE devidamente preenchido e validado (http://prae.ufsc.br/cadastro-online/) e entregar a documentação relacionada na Coordenadoria de Assistência Estudantil.
Atendidas as exigências, o estudante deve acompanhar a abertura de edital de seleção publicado semestralmente na página
da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (http://prae.ufsc.br).
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Abertas as inscrições, basta ao estudante aderir ao edital por via eletrônica, no endereço eletrônico
http://prae.ufsc.br/cadastro-online, na aba “Bolsa Estudantil”.
Após inscrever-se no período estabelecido em edital, o estudante interessado deverá aguardar a publicação do resultado
no site da PRAE. Se for selecionado, ele deverá apresentar-se
na Coordenadoria de Assistência Estudantil para demais encaminhamentos. A seleção é feita de acordo com o índice socioeconômico do estudante.
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 13h e das 14h às 19h
■■ Telefones: +55 (48) 3721-9341 / 3721-2707
■■ Endereço: Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. Campus
Universitário Reitor João David Ferreira Lima (ver endereço no início desta Carta)
■■ Site: http://prae.ufsc.br
■■ E-mail: coaes.prae@contato.ufsc.br

5.1.6.6 Isenção de taxa do Restaurante Universitário
Requisitos para obter isenção: matrícula regular e vigente na
UFSC; e cadastro socioeconômico da CoAEs/PRAE devidamente preenchido e validado.
O estudante deve solicitar o benefício no endereço eletrônico
http://prae.ufsc.br/cadastro-online, na aba “Isenção RU”.
A concessão do auxílio depende do índice socioeconômico
do estudante.
Os nomes dos estudantes beneficiados são enviados, em listas diárias, automaticamente pelo Sistema de Cadastro Socioeconômico da CoAEs/PRAE para a Administração do
Restaurante Universitário.
Após 48 horas de sua inscrição para o auxílio, o estudante interessado deverá comparecer à Administração do Restaurante
Universitário para saber se consta na lista de isentos e para
demais encaminhamentos.
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■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 13h e das 14h às 19h
■■ Telefones: +55 (48) 3721-9341 / 3721-2707
■■ Endereço: Restaurante Universitário, Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima (ver endereço no início desta Carta)
■■ Site: http://www.prae.ufsc.br/isencao-alimentacao
■■ E-mail: coaes.prae@contato.ufsc.br

5.1.6.7 Laboratório de Informática
Para acessar as dependências do Laboratório, é necessário
possuir cartão de estudante da UFSC.
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 22h
■■ Telefone: +55 (48) 3721-4632
■■ Endereço: Biblioteca Universitária, Térreo. Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima (ver endereço
no início desta Carta)
■■ Site: http://prae.ufsc.br/labufsc-2
■■ E-mail: prae@contato.ufsc.br

5.1.6.8 Moradia estudantil
A possibilidade de ocupar vaga na Moradia Estudantil da UFSC
é oferecida aos estudantes que não são do município de Florianópolis e que possuam matrícula regular e vigente nos cursos
de graduação da UFSC.
Para concorrer à vaga na Moradia Estudantil, o estudante não
pode ter concluído curso de graduação, precisa ter o cadastro socioeconômico devidamente preenchido e validado, bem
como deve residir fora do município de Florianópolis e ser oriundo de família que não resida nesse município.
Atendidas as exigências, o aluno deve acompanhar a abertura
de edital de seleção publicado semestralmente na página da
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (http://prae.ufsc.br).
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Abertas as inscrições, basta ao estudante aderir
ao edital por via eletrônica, no endereço eletrônico
http://prae.ufsc.br/cadastro-online, na aba “Moradia Estudantil”.
Após inscrever-se, de acordo com o período estabelecido em
edital, o estudante interessado deverá aguardar a publicação
do resultado no site da PRAE.
É publicado edital de resultados e os selecionados devem apresentar-se na Coordenadoria de Assistência Estudantil para os
encaminhamentos necessários. A seleção é feita de acordo
com o índice socioeconômico do estudante.
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 13h e das 14h às 19h
■■ Telefones: +55 (48) 3721-9341 / 3721-2707
■■ Endereço: Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. Campus
Universitário Reitor João David Ferreira Lima (ver endereço no início desta Carta)
■■ Site: http://prae.ufsc.br
■■ E-mail: coaes.prae@contato.ufsc.br

5.1.6.9 Programa de Auxílio a Eventos
O Programa de Auxílio a Eventos é regulamentado pela Portaria nº 004/PRAE/2012, que pode ser obtida no site da PRAE
(http://prae.ufsc.br), no link “Portarias” do menu “Documentos”
(à esquerda do site).
O Programa apresenta quatro modalidades: participação individual, participação coletiva, apresentação de trabalho nacional e
apresentação de trabalho internacional.
O estudante deve obrigatoriamente entregar formulário da modalidade de interesse dentro do prazo estipulado
na Portaria.
Os formulários para o Programa podem ser obtidos no endereço: http://prae.ufsc.br/formularios.
Pedidos submetidos fora do prazo são automaticamente indeferidos.
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O estudante interessando deve realizar as seguintes etapas:
■■ entregar formulário da modalidade correspondente e documentos estipulados pela Portaria nº 004/PRAE/2012;
■■ aguardar análise dos pedidos;
■■ verificar publicação do Edital de Resultados da modalidade solicitada, que é divulgado na página www.prae.ufsc.br
após o término do prazo de recebimento dos pedidos para
a respectiva modalidade;
■■ se o pedido for aprovado, comparecer no Departamento
de Assuntos Estudantis na data estabelecida no Edital de
Resultados para providências quanto a compra de passagem ou agendamento de ônibus.
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefone: +55 (48) 3721-9281
■■ Endereço: Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. Campus
Universitário Reitor João David Ferreira Lima (ver endereço no início desta Carta)
■■ Site: http://prae.ufsc.br/auxilio-a-eventos
■■ E-mail: prae@contato.ufsc.br

5.1.6.10 Programa Auxílio-Banner
O Programa Auxílio-Banner é regulamentado pela Portaria nº
002/PRAE/2013, que pode ser obtida no site da PRAE (http://
prae.ufsc.br), no link “Portarias” do menu “Documentos” (à esquerda do site).
A solicitação deverá ser feita de forma individual impreterivelmente até o dia 20 do mês que antecede o evento.
Serão disponibilizados dois banners por aluno por semestre,
dando-se preferência para o autor principal do trabalho.
Serão atendidos apenas os pedidos de estudantes de graduação que cumpram os seguintes requisitos: requerimento geral
entregue na PRAE até o dia 20 do mês que antecede o evento; assinatura do coordenador de curso no requerimento geral;
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apresentação do documento comprobatório de aceite do trabalho no evento.
O Requerimento Geral para o programa pode ser obtido no endereço: http://prae.ufsc.br/formularios.
Pedidos submetidos fora do prazo são automaticamente indeferidos.
Os interessados deverão realizar as seguintes etapas:
■■ entregar Requerimento Geral e documentos anexos na
data estipulada pela Portaria nº 002/PRAE/2013;
■■ aguardar análise do pedido. A resposta sobre aprovação
é encaminhada por e-mail ao estudante;
■■ se o pedido for aprovado, comparecer no Departamento
de Assuntos Estudantis para retirar autorização de confecção do banner;
■■ levar autorização de confecção na gráfica que apresenta licitação vigente com a Universidade Federal de Santa
Catarina e combinar com o responsável os procedimentos
para a confecção do material.
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefone: +55 (48) 3721-9419
■■ Endereço: Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. Campus
Universitário Reitor João David Ferreira Lima (ver endereço no início desta Carta)
■■ Site: http://prae.ufsc.br
■■ E-mail: prae@contato.ufsc.br

5.1.6.11 Restaurante Universitário
Requisitos para utilização: matrícula regular e vigente na UFSC;
cartão de acesso, que pode ser obtido na Secretaria Administrativa do RU; passes de refeição, que podem ser adquiridos na
Secretaria Administrativa do RU.
■■ Horário de atendimento: Administração e Secretaria: de
segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
CARTA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO
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Refeição, de segunda a sexta-feira: das 11h às 13h30min
e das 17h às 19h.
Refeição, finais de semana e feriados: das 11h30min às
13h e das 17h às 19h.
■■ Telefones: +55 (48) 3721-9203 / 3721-9681
■■ Endereço: Restaurante Universitário, Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima (ver endereço no início desta Carta).
■■ Site: http://ru.ufsc.br
■■ E-mail: ru@contato.ufsc.br

5.1.6.12 Viagem de estudos
■■ A viagem de estudo deve estar prevista no plano de ensino da disciplina.
■■ O Professor precisa cadastrar a viagem no prazo divulgado pelo Departamento de Assuntos Estudantis.
■■ A viagem é cadastrada no endereço
http://www.viagemdeestudo.ufsc.br.
■■ O Programa Viagem de Estudos é normatizado pela Resolução nº 045/CEPE/1989, disponível em http://prae.ufsc.
br/files/2011/10/Resolução-045-CEPE-1989.pdf.
■■ O DEAE/PRAE abre o edital com período de inscrições
sempre ao final do semestre, tendo como base as viagens
do semestre subsequente.
■■ Os professores cadastram o pedido no sistema.
■■ Quando se aproximar a data da viagem, em até 15 dias
antes da realização, os professores precisam confirmar a
realização dela pelo sistema.
■■ A cinco dias de realizar a viagem, o professor apresenta,
ao Departamento de Assuntos Estudantis da PRAE, a lista
de alunos e as demais informações relevantes para a viabilização da viagem.
►► PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h.
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■■ Telefone: +55 (48) 3721-9494
■■ Endereço: Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. Campus
Universitário Reitor João David Ferreira Lima (ver endereço no início desta Carta)
■■ Site: http://prae.ufsc.br/viagem-de-estudo
■■ E-mail: prae@contato.ufsc.br

5.2 EXTENSÃO
5.2.1 Atividades físicas oferecidas à comunidade
(Aquafitness, Condicionamento físico, Danças, Ginástica, Hidroginástica, Natação adulto e infantil, Yoga, entre outras atividades)
Os canais de atendimento são publicados em edital semestral
no site do Centro de Desportos, no link “Extensão – Atividades
Físicas para a Comunidade”. Esses editais costumam ser publicados no início do semestre letivo, contudo o mês exato de
publicação pode variar, dependendo de cada edital.
Apesar de variarem de acordo com a atividade física, as práticas oferecidas, de um modo geral, exigem:
■■ preenchimento da ficha de inscrição disponível no site;
■■ pagamento de taxa de inscrição semestral – o valor da
taxa depende da atividade e do número de dias de prática
(algumas são gratuitas);
■■ atestado médico de aptidão para a prática de atividades
físicas (como para a atividade de natação, por exemplo);
■■ entrega de cópia do documento de identidade no início
das aulas (em alguns casos).
►► COORDENADORIA DE EXTENSÃO – ATIVIDADES
FÍSICAS PARA A COMUNIDADE
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14 às 18h
■■ Telefone: +55 (48) 3721-9925
■■ Endereço: Coordenadoria de Extensão, Centro de DesCARTA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO
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portos. Campus Universitário Reitor João David Ferreira
Lima (ver endereço no início desta Carta)
■■ Site: http://portalcds.ufsc.br

5.2.2 Cursos, grupos, oficinas e projetos para a
terceira idade – maiores de 50 anos
(Apoio a portadores de Parkinsons e familiares, Curso de
informática, Dança, Empreendedorismo, Gerontologia, Línguas,
entre outros)
O NETI desenvolve ações socioeducativas através de cursos,
oficinas, grupos e projetos voltados para alunos idosos, com
o objetivo de promover atualização, inserção social e participação cidadã. O Núcleo também presta assessoria e consultoria à comunidade, através de parcerias com entidades
governamentais e não governamentais.
Como os cursos oferecidos mudam a cada semestre, os interessados deverão acompanhar a programação do NETI na página e realizar as inscrições pessoalmente no Núcleo.
Apesar de variarem de acordo com a atividade, as práticas oferecidas, de um modo geral, exigem inscrições feitas mediante
apresentação de documento de identificação e comprovante de
residência. Além desses documentos, o interessado deverá pagar uma taxa de inscrição com valor fixo para todos os cursos.
Cabe registrar ainda que os cursos de informática são oferecidos apenas aos maiores de 60 anos.
►► NÚCLEO DE ESTUDOS DA TERCEIRA IDADE
■■ Horário de Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefones: +55 (48) 3721-9445/ 3721-2979 / 3721-2978 /
3721-9909
■■ Endereço: Av. Desembargador Vitor Lima, nº 145. Trindade –
88010-970 – Florianópolis – SC.
■■ Site: http://neti.ufsc.br
■■ E-mail: neti@reitoria.ufsc.br
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5.2.3 Cursos culturais
(Artes, Cinema, Coral, Teatro, entre outros)
►► DEPARTAMENTO ARTÍSTICO CULTURAL
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefones: (48) 3721-9348 / 3721-9447
■■ Endereço: Departamento Artístico Cultural. Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima, próximo à
Igrejinha da UFSC e à Praça Santos Dumont (ver endereço no início desta Carta)
■■ Site: http://dac.ufsc.br
■■ E-mail: dac@dac.ufsc.br

5.2.4 Assistência Jurídica
(Direito Cível, Direito da Família, Direito Penal, Direito Trabalhista)
A assistência jurídica gratuita do Escritório Modelo de Assistência Jurídica (EMAJ) é destinada aos moradores de Florianópolis
que comprovarem insuficiência de recursos. Assim os interessados no serviço devem apresentar comprovante de rendimento de no máximo três salários mínimos.
Além da comprovação de renda, são necessários:
■■ documento de identidade (RG);
■■ CPF;
■■ comprovante de residência.
►► ESCRITÓRIO MODELO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA
■■ Horário de atendimento: de segunda a quinta-feira, das
9h às 11h e das 13h30min às 17h30min, sendo: segundafeira, direito da família; terça e quarta-feira, direito cível;
quarta-feira, direito penal; quinta-feira, direito trabalhista
■■ Telefones: +55 (48) 3331-9410 / 3331-9816
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■■ Endereço: Centro de Ciências Jurídicas, Escritório Modelo
de Assistência Jurídica. Campus Universitário Reitor João
David Ferreira Lima (ver endereço no início desta Carta).
■■ Site: http://portalccj.ufsc.br/emaj

5.2.5 Cursos de língua estrangeira
(Alemão, Espanhol, Francês, Inglês, Italiano, Português para
estrangeiros, Preparação para TOEFL)
O Departamento de Língua e Literatura Estrangeiras publica
as informações necessárias às matrículas nos cursos de idiomas semestralmente (o mês exato de publicação depende de
cada edital).
Para participar dos cursos, os interessados poderão ser submetidos a teste de nivelamento para avaliar sua proficiência na
língua estrangeira e, consequentemente, estabelecer o nível
para a turma de ingresso. A não aprovação em um nível resulta
na impossibilidade de matrícula nos níveis mais avançados dos
idiomas (a partir do nível 2), mas permite a inscrição no primeiro
nível de cada língua.
A realização do teste de nivelamento requer inscrição no site
(vagas limitadas) e a entrega, na data de realização do exame,
de um quilo de alimento não perecível para doação.
Após a realização do teste de nivelamento, os que foram aprovados e aqueles que desejarem ingressar no primeiro nível do
idioma deverão realizar suas matrículas. Estas só podem ser
feitas pela internet, no site http://www.cursosextra.com, por ordem de acesso, conforme cronograma definido no edital.
A inscrição nos cursos requer:
■■ preenchimento de cadastro no sistema utilizado para
a matrícula;
■■ realização, por intermédio do sistema, de matrícula na turma desejada, caso haja vaga;
■■ pagamento da taxa de inscrição semestral.
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A taxa de inscrição tem valores diferenciados para os públicos
que podem usufruir dos serviços. Assim sendo, se for o caso,
faz-se necessária a comprovação de vínculo com um determinado público, diretamente no DLLE ou por e-mail (envio das
informações pessoais e do comprovante), até a data de vencimento do boleto de pagamento da inscrição.
Além das exigências anteriores, registre-se que só podem se
inscrever nos cursos de idiomas os maiores de 15 anos (completos no dia da inscrição).
►► DEPARTAMENTO DE LÍNGUA E
LITERATURA ESTRANGEIRA
(Cursos extracurriculares)
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefones: +55 (48) 3721-9288 / 3721-9703 / 3721-6607 /
3721-9355
■■ Endereço: Departamento de Língua e Literatura Estrangeira. Campus Universitário Reitor João David Ferreira
Lima (ver endereço no início desta Carta)
■■ Site: http://www.cursosextra.com
■■ E-mail: llesec@cce.ufsc.br

5.2.6 Educação ambiental (Sala Verde)
Projeto institucional chancelado pelo Ministério do Meio Ambiente, a Sala Verde UFSC apresenta-se como um espaço propício ao desenvolvimento e apoio às mais diversas ações de
cunho socioambiental, visando ao envolvimento da comunidade universitária e do público em geral: docentes e discentes da
Rede Pública de Ensino – educação infantil, ensino fundamental e médio –, educadores ambientais e outros segmentos da
sociedade interessados na causa socioambiental.
Para participar das ações, faz-se necessário acompanhar as informações na página do projeto, entrar em contato com a coordenação por e-mail ou visitar o espaço da Sala Verde no prédio
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da Biblioteca Central e verificar os trabalhos que estejam sendo
realizados no momento e que possam interessar.
As visitas à Sala Verde e a participação nos projetos por turmas
dependem de agendamento prévio por telefone ou e-mail.
►► SALA VERDE
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das
13h30min às 17h30min
■■ Telefones: +55 (48) 3721-9044 / 3721-6469
■■ Endereço: Térreo da Biblioteca Central. Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima (ver endereço no
início desta Carta)
■■ Site: http://www.salaverde.ufsc.br
■■ E-mail: salaverde@contato.ufsc.br

5.2.7 Serviço de atenção psicológica (SAPSI)
(Atendimento Psicológico de Urgência, Atendimento Psicoterápico, Avaliação e Perícia Psicológica, Orientação ao Vestibulando, Orientação Profissional, Preparação para a Aposentadoria, Reorientação Profissional, entre outros)
Para os serviços de Atendimento Psicoterápicos, Adulto, Familiar, Infantil e Adolescente, para dificuldades de aprendizagem,
e de grupo, é preciso passar por um processo de triagem. As
inscrições para atendimento psicoterápico são realizadas, a
princípio, no início de cada semestre, com vagas limitadas.
Os serviços de Orientação Profissional, Reorientação Profissional, Orientação ao Vestibulando, e Preparação para a
Aposentadoria são prestados pelo Laboratório de Informação
e Orientação Profissional (LIOP) nas dependências do SAPSI. As inscrições, neste caso, estão abertas ininterruptamente. O interessado deverá comparecer ao SAPSI e preencher
a ficha de inscrição.
O Atendimento de Urgência consiste no oferecimento de
acolhimento imediato à pessoa que apresentar mal-estar
ou angústia súbitos.
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A Avaliação e Perícia Psicológica são realizadas por demanda
médico-psiquiátrica ou jurídica.
Além dos procedimentos descritos anteriormente, o interessado também deve apresentar seu documento de
identidade ou seu CPF.
►► CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 21h
■■ Telefones: +55 (48) 3721-9402 / 3721-4989
■■ Endereço: Centro de Filosofia e Ciências Humanas,
Serviço de Atenção Psicológica. Campus Universitário
Reitor João David Ferreira Lima (ver endereço no início
desta Carta)
■■ Site: http://sapsi.paginas.ufsc.br
■■ E-mail: sapsi@cfh.ufsc.br

5.2.8 Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão
A Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão é um dos maiores
eventos de divulgação científica de Santa Catarina. A SEPEX
acontece anualmente na UFSC e apresenta trabalhos desenvolvidos por professores e alunos nas áreas de ensino, pesquisa e extensão. Além disso, vários minicursos de diversos temas
são oferecidos à comunidade, e atrações culturais acontecem
ao longo dos quatro dias do evento. A visitação é gratuita e
aberta a toda a comunidade.
Geralmente a SEPEX ocorre no mês de outubro de cada ano.
Os interessados deverão acompanhar a programação dos minicursos na página do evento.
A participação nos cursos oferecidos durante a Semana requer cadastramento prévio e a realização de inscrição no site
http://www.inscricoes1.sepex.ufsc.br.
►► PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
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■■ Telefones: +55 (48) 3721-9021 / 3721-9344
■■ Endereço: Prédio da Reitoria – 2º andar. Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima (ver endereço no
início desta Carta)
■■ Site: http://www.sepex.ufsc.br
■■ E-mail: sepex@contato.ufsc.br

5.2.9 Programa Incoming
(Intercâmbio de estudantes internacionais que queiram cursar
disciplinas isoladas na graduação da UFSC)
O estudante estrangeiro que quiser realizar intercâmbio na
UFSC deve seguir os seguintes passos:
■■ verificar, no site da SINTER, no menu lateral esquerdo
“Convênios / Instituições conveniadas”, se há convênio
para intercâmbio entre a instituição de origem do interessado e a UFSC;
■■ verificar, no site da SINTER, no menu lateral esquerdo
“Alunos internacionais / Procedimentos para candidatura”,
o prazo para inscrições no intercâmbio;
■■ acessar o sistema de inscrições on-line após o recebimento do e-mail que informará o link de acesso,
login e senha;
■■ se não recebeu e-mail de nomeação, certifique-se, com
sua instituição, de que seu endereço de e-mail está correto e, então, solicite nova nomeação;
■■ preencher todos os dados do formulário de inscrição;
■■ escrever a Carta de motivação em português (serão
desconsideradas inscrições com cartas escritas em
outro idioma);
■■ escolher as disciplinas para o contrato de estudos;
■■ imprimir o contrato de estudos, coletar as assinaturas dos
responsáveis pelo intercâmbio e fazer o upload do contrato no sistema de inscrição on-line;
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■■ fazer o upload dos documentos solicitados (conferir
lista abaixo);
■■ após o preenchimento do formulário e upload dos documentos, salvar a aplicação e pressionar a tecla ENVIAR,
caso contrário sua candidatura não será visualizada pela
equipe da SINTER;
■■ a nomeação do estudante não tem como objetivo selecionar os candidatos. A admissão ao programa de intercâmbio só será efetivada após o aceite da candidatura pelos
chefes de Departamento. O estudante poderá acompanhar o status da sua candidatura através do sistema de
inscrições on-line;
■■ se aceito, o estudante terá acesso on-line à Carta de Aceite, que estará disponível para download. A Carta de Aceite
original será enviada pelo correio para o endereço da instituição de origem;
■■ de posse da Carta de Aceite, o estudante deverá solicitar,
no Consulado/Embaixada do Brasil de seu país de origem,
o visto de estudante (Visto Temporário IV, imprescindível
para matricular-se na UFSC).
Documentos solicitados: histórico de notas original e tradução
para português ou inglês (pode ser traduzido pelo próprio estudante); comprovante de matrícula na instituição de origem;
certificado de proficiência em português em nível intermediário
(para não falantes do português como língua materna); contrato
de estudos (impresso no próprio sistema de inscrição on-line,
com devidas assinaturas); seguro de vida (ou saúde) válido no
Brasil por todo o período da mobilidade com cobertura para
acidentes, enfermidades, invalidez, morte e repatriação funerária2. Esses documentos devem ser anexados no sistema de
inscrição on-line.
Será aceito certificado emitido por qualquer instituição de ensino ou professor da língua portuguesa.
Deverá ser apresentado no dia da matrícula na UFSC.

2
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As disciplinas nos cursos de graduação da UFSC são lecionadas em português.
Candidaturas que não contenham todos os documentos
serão descartadas.
Não serão aceitos documentos enviados após a data de encerramento das inscrições.

5.2.10 Informações sobre visto de estudante
O visto temporário de estudante possui validade de até um ano,
podendo ser prorrogado por igual período, por sucessivas vezes, enquanto durar o curso.
O pedido de prorrogação deve ser autuado junto ao Departamento de Polícia Federal ou no Protocolo Geral do Ministério da
Justiça, em até trinta dias antes do término da estada, mediante
prova do aproveitamento escolar e declaração de prorrogação
de visto emitida pela SINTER.
Atenção: Não é possível trocar tipo de visto em território brasileiro, portanto o estudante só deverá sair de seu país de
origem com visto de estudante (Visto temporário IV). O estudante não poderá matricular-se na UFSC, nem mesmo no
curso extracurricular de Português para Estrangeiros, sem o
visto de estudante.
Mais informações através do site do Ministério da Justiça:
http://migre.me/ettdj
Ao chegar à UFSC, o estudante deverá procurar a SINTER para
apresentação dos documentos solicitados (passaporte com
visto vinculado à UFSC e seguro de saúde) e fazer a matrícula.
►► SECRETARIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 10h
às 16h
■■ Telefones: + 55 (48) 3721-8739 / 3721-8743
■■ Endereço: Rua Desembargador Vitor Lima, nº 222, Prédio
II da Reitoria, 1o andar, 88040-400 – ver mapa.
■■ Site: http://www.sinter.ufsc.br
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■■ E-mail: exchange.sinter@contato.ufsc.br
incoming.sinter@contato.ufsc.br

5.2.11 Prorrogação do intercâmbio
(O estudante de intercâmbio poderá estudar na UFSC por um
período entre 1 e 2 semestres)
Para solicitar prorrogação, o estudante deverá:
■■ acessar o sistema de inscrições on-line na data prevista;
■■ fazer a escolha das disciplinas que deseja frequentar no
segundo semestre;
■■ comparecer à SINTER na data marcada para efetuar a
matrícula nas disciplinas;
■■ providenciar a renovação do visto de estudante junto à Polícia Federal caso o visto tenha validade de 6 meses.
►► SECRETARIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 10h
às 16h
■■ Telefones: + 55 (48) 3721-8739 / 3721-8743
■■ Endereço: Rua Desembargador Vitor Lima, nº 222, Prédio
II da Reitoria, 1o andar, 88040-400 – ver mapa.
■■ Site: http://www.sinter.ufsc.br
■■ E-mail: exchange.sinter@contato.ufsc.br
incoming.sinter@contato.ufsc.br

5.2.12 Prorrogação do Visto de Estudante tipo IV
O pedido de prorrogação do visto de estudante deve ser feito
na Polícia Federal trinta dias antes do vencimento, pois, fora
desse prazo, haverá multa.
Documentos necessários:
■■ cópia completa (todas as folhas, inclusive folhas
em branco) do passaporte válido;
■■ cópia da carteira de estrangeiro (RNE);
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■■ 1 foto colorida (fundo branco);
■■ declaração da instituição escolar, constando matrícula regular, ano de provável término do curso (no caso de intercâmbio, trata-se de uma carta da SINTER dizendo que o
aluno tem matrícula garantida para o próximo semestre);
■■ histórico escolar (no caso de intercâmbio, é o certificado
com as notas);
■■ declaração de meio de subsistência (no caso de intercâmbio, carta da SINTER constando que o estudante veio
através de convênio com a universidade de origem);
■■ para pessoas e entidades estrangeiras, Guia de Recolhimento da União (GRU) adquirida na própria Polícia Federal. O pagamento poderá ser efetuado na agência bancária existente dentro da Polícia Federal.
►► SECRETARIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 10h
às 16h
■■ Telefones: + 55 (48) 3721-8739 / 3721-8743
■■ Endereço: Rua Desembargador Vitor Lima, nº 222, Prédio
II da Reitoria, 1o andar, 88040-400 – ver mapa.
■■ Site: http://www.sinter.ufsc.br

5.2.13 Curso Intensivo de Português
para Estrangeiros
O Curso Intensivo de Português para Estrangeiros, com duração de quatro semanas, é oferecido aos estudantes aceitos
pela UFSC para intercâmbio.
Para realizar a inscrição, deve-se preencher o formulário
constante na página da SINTER e encaminhá-lo para:
incoming.sinter@contato.ufsc.br.
Recomenda-se que os termos e condições sejam previamente lidos.
O aluno estrangeiro que desejar estudar na UFSC deverá
chegar ao Brasil com o Visto Temporário Item IV aposto em
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seu passaporte. Após sua chegada, deverá apresentar-se na
Polícia Federal em um prazo máximo de trinta dias, para fazer
o seu registro e solicitar a carteira de estrangeiro. Deverão ser
apresentados os seguintes documentos:
■■ cópia das folhas utilizadas do passaporte;
■■ cartão de entrada/saída no Brasil ou carimbo
no passaporte;
■■ duas fotos coloridas (fundo branco);
■■ formulário do pedido de visto (recebido na Embaixada e/
ou Consulado brasileiro);
■■ pagamento da Guia de Recolhimento da União.
Estrangeiros portando visto de turista não poderão realizar
sua matrícula.
►► SECRETARIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira,
das 10h às 16h
■■ Telefones: +55 (48) 3721-8739 / 3721-874
■■ Endereço: Rua Desembargador Vitor Lima, nº 222, Prédio
II da Reitoria, 1o andar, 88040-400 – ver mapa.
■■ Site: http://www.sinter.ufsc.br
■■ E-mail: exchange.sinter@contato.ufsc.br
incoming.sinter@contato.ufsc.br

5.2.14 Solicitação de visto de trabalho para
professores visitantes estrangeiros
(Aprovados em concurso organizado pela SEGESP)
Fornecer os documentos solicitados pela SINTER, de acordo
com as orientações do Guia de Procedimentos do Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE), disponível no link: http://portal.mte.
gov.br/data/files/8A7C812D3D63BE8D013DB111A2811DBA/
Novo%20Guia9%20-%20Mar%C3%A7o%202013.pdf
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►► SECRETARIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira,
das 10h às 16h
■■ Telefone: + 55 (48) 3721-6406
■■ Endereço: Rua Desembargador Vitor Lima, nº 222, Prédio
II da Reitoria, 1o andar, 88040-400 – ver mapa.
■■ Site: http://www.sinter.ufsc.br
■■ E-mail: agreement.sinter@contato.ufsc.br
convenio.sinter@contato.ufsc.br

5.2.15 Instituições internacionais interessadas
em estabelecer convênio com a UFSC
Professores ou representantes administrativos de instituições
estrangeiras interessadas em estabelecer convênio com a
UFSC deverão encaminhar por e-mail o agreement proposal
form (disponível no site da SINTER através do seguinte link:
http://sinter.ufsc.br/convenios/normasecriterios/agreementproposal-form/) devidamente preenchido e assinado.
A SINTER se reunirá regularmente para avaliar o mérito das
propostas e, após a aprovação de mérito, negociará diretamente com a instituição estrangeira os termos do convênio. A duração dessa negociação é variável e dependerá grandemente da
agilidade do setor estrangeiro responsável.
Antes da coleta das assinaturas, por exigência da legislação
brasileira, o documento deverá passar ainda por análise jurídica
da Procuradoria Federal.
Após a coleta final de assinaturas, o proponente será comunicado e o convênio será divulgado na página da SINTER.
No caso de editais que exijam convênios ou acordos, os proponentes serão responsáveis pelo correto encaminhamento de
sua proposta dentro dos prazos necessários, o que também
é válido para alunos, professores e servidores interessados
em intercâmbio.
Casos especiais serão considerados individualmente.
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►► SECRETARIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira,
das 10h às 16h
■■ Telefone: + 55 (48) 3721-6406
■■ Endereço: Rua Desembargador Vitor Lima, nº 222, Prédio
II da Reitoria, 1o andar, 88040-400 – ver mapa.
■■ Site: http://www.sinter.ufsc.br
■■ E-mail: agreement.sinter@contato.ufsc.br
convenio.sinter@contato.ufsc.br

5.2.16 Certificados de ações de extensão
As ações de extensão podem gerar certificados aos participantes. Os certificados são eletrônicos e estão disponíveis na
página http://www.certificado.prpe.ufsc.br.
►► PRÓ REITORIA DE EXTENSÃO
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefones: +55 (48) 3721-9021 / 3721-9344
■■ Endereço: Prédio da Reitoria, 2º andar. Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima (ver endereço no
início desta Carta)
■■ Site: http://www.proex.ufsc.br
■■ E-mail: proex@contato.ufsc.br

5.2.17 Edital Novos Talentos
Feito anualmente, o Edital tem como objetivo apoiar propostas de atividades extracurriculares para professores e alunos
da educação básica que ocorram no período de férias das
escolas públicas.
Os projetos institucionais devem ter caráter inovador, visando
aproximar os cursos de graduação e pós-graduação às escolas
públicas, contemplando o currículo da educação básica, articulando-o com perspectivas educacionais, científicas, culturais,
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sociais ou econômicas, contribuindo para enriquecer a formação dos professores e alunos da educação básica. Os projetos
deverão ser registrados e coordenados por professores de instituições públicas de ensino superior.
O edital é lançado ao fim de cada ano, mas se
faz necessário acompanhar a página da CAPES
(http://www.capes.gov.br/educacao-basica/novos-talentos) para
verificar o momento exato da abertura.
Os professores interessados em participar deverão submeter
sua proposta de projeto à seleção realizada pela Pró-Reitoria
de Extensão.
►► PRÓ REITORIA DE EXTENSÃO
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefones: +55 (48) 3721-9021 / 3721-9344
■■ Endereço: Prédio da Reitoria – 2º andar. Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima (ver endereço no
início desta Carta)
■■ Site: http://www.proex.ufsc.br
■■ E-mail: proex@contato.ufsc.br

5.2.18 Edital PROEXT MEC SESu
Anualmente o Ministério da Educação, por intermédio da Secretaria de Ensino Superior/Diretoria de Desenvolvimento da
Rede de Instituições Federais de Ensino Superior, lança o edital
PROEXT MEC SESu, um instrumento que abrange programas
e projetos de extensão universitária, com ênfase na formação
dos alunos e na inclusão social nas suas mais diversas dimensões, visando aprofundar ações políticas que venham fortalecer a institucionalização da extensão no âmbito das instituições
federais, estaduais e municipais de ensino superior.
As propostas deverão necessariamente apresentar programas
ou projetos afins com as atuais políticas públicas, em especial
com as políticas sociais, e envolver os estudantes de graduação regularmente matriculados na instituição.
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As atividades estudantis de extensão deverão obrigatoriamente: estar vinculadas a um curso específico; ser acompanhadas
por pelo menos um professor; contar créditos; e constar de seu
currículo. Os projetos deverão ser registrados e coordenados
por professores de instituição de ensino superior e não têm limite de propostas por instituição de ensino superior.
O edital é lançado no início de cada ano, sendo necessário
acompanhar a abertura na página do MEC (http://www.portal.
mec.gov.br).
Os professores interessados em participar deverão submeter
sua proposta de projeto à seleção realizada pela Pró-Reitoria
de Extensão.
►► PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefones: +55 (48) 3721-9021 / 3721-9344
■■ Endereço: Prédio da Reitoria, 2º andar. Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima (ver endereço no
início desta Carta)
■■ Site: http://www.proex.ufsc.br
■■ E-mail: proex@contato.ufsc.br

5.3 OUTROS SERVIÇOS
5.3.1 Biblioteca Universitária
O empréstimo de exemplares da biblioteca é restrito àqueles que possuem algum vínculo com a Universidade, isto é,
professores, técnicos e alunos. Contudo, à comunidade de um
modo geral, é possível a utilização livre dos ambientes da biblioteca, assim como a consulta de livros e periódicos em suas
dependências. As normas completas para o acesso às instalações podem ser acessadas no endereço:http://portal.bu.ufsc.br/
norma-gerais-da-bc/#disciplina.
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►► BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das
7h30min às 22h; e sábado, das 8h às 17h (atendimento,
empréstimo, sala de estudos individuais e grupos). Horário
de atendimento também poderá ser obtido no endereço:
http://portal.bu.ufsc.br/horario/
■■ Telefone: +55 (48) 3721-4563
■■ Endereço: Biblioteca Universitária. Campus Universitário
Reitor João David Ferreira Lima (ver endereço no início
desta Carta)
■■ Site: http://biblioteconomia.ufsc.br
■■ E-mail: coord.biblio@ufsc.br

5.3.2 Concursos públicos
Os serviços prestados pelo Departamento de Desenvolvimento
de Pessoas, da Secretaria de Gestão de Pessoas, à comunidade estão relacionados às atividades desempenhadas pela
Divisão de Concursos e Admissões (DCA), que trata, entre
outras atribuições, do gerenciamento das seleções necessárias
à contratação de pessoal efetivo e temporário, necessário às
atividades da Universidade.
As seleções supracitadas, organizadas pela Divisão de Concursos e Admissões, dividem-se em:
1) Concursos públicos para contratação de cargos efetivos:
■■ Docente Magistério Superior;
■■ Docente Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico;
■■ Servidor Técnico-Administrativo em Educação;
2) Processos Seletivos Simplificados para contratação de
Professor Substituto.
Para a investidura em cargos efetivos, professor e outros profissionais temporários, o candidato deverá atender aos requisitos
básicos para investidura previstos no art. 5º da Lei nº 8.112, de
11 de dezembro de 1990:
I) a nacionalidade brasileira;
158

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

II) o gozo dos direitos políticos;
III) a quitação com as obrigações militares e eleitorais;
IV) o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo;
V) a idade mínima de dezoito anos;
VI) aptidão física e mental.
Além desses requisitos, cada cargo requer condições específicas definidas nos respectivos editais de concurso ou
processo seletivo.
Cabe destacar ainda que os prazos para a realização dessas
seleções variam, já que elas possuem etapas distintas determinadas nos seus respectivos editais.
►► SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 14h
às 18h
■■ Telefones: +55 (48) 3721-4574 / 3721-9212
■■ Endereço: Secretaria de Gestão de Pessoas, Prédio da
Reitoria, Térreo. Campus Universitário Reitor João David
Ferreira Lima (ver endereço no início desta Carta)
■■ Site: http://segesp.ufsc.br
■■ E-mail: concurso.dca@contato.ufsc.br

5.3.3 Planetário
O Planetário realiza atividades dirigidas ao ensino e à divulgação da Astronomia e ciências afins. Para conhecê-lo, faz-se
necessário agendar a visita através do telefone abaixo. Os
agendamentos, feitos por períodos, só poderão ser realizados
pelo professor responsável pela turma ou pela direção do colégio interessado nas datas definidas no site do Planetário.
Além do agendamento, a visitação ao Planetário, que é realizada em conjunto com a visitação ao Parque Viva a Ciência,
depende de pagamento de ingresso. Os valores por aluno
são estabelecidos em Resolução Normativa do Conselho de
Curadores e devem ser consultados no site do Planetário no
momento do agendamento. Os procedimentos para recolhimenCARTA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO
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to dessas taxas de ingresso à Conta Única do Tesouro também
estão descritos no site.
Até dez dias antes da visita, a instituição deverá enviar um
ofício assinado pela direção desta (ver modelo no site do
Planetário) confirmando a reserva através de fax ou por e-mail.
Nesse documento, devem constar as seguintes informações:
nome da instituição, data e hora da visita, número de visitantes, responsável pela turma, cópia do documento com registro
do pagamento.
Outros aspectos importantes, como idade de atendimento, horários das sessões e lotação do Parque e do Planetário, estão
igualmente disponíveis no site do Planetário e devem ser consultados antes da realização do agendamento e da visitação.
►► CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefones: +55 (48) 3721-4133 / 3721-2003 (fax)
■■ Endereço: Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Departamento de Geociências, Planetário. Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima (ver endereço no
início desta Carta)
■■ Site: http://planetario.ufsc.br
■■ E-mail: planetar@cfh.ufsc.br

5.3.4 Projeto Fortalezas
(Visitação às Fortalezas de Santa Cruz, Santo Antônio e São
José da Ponta Grossa)
Hoje se podem visitar e conhecer três fortalezas administradas
pela UFSC: Santa Cruz de Anhatomirim (concluída a restauração em 1984), São José da Ponta Grossa (concluída a restauração em 1992) e Santo Antônio de Ratones (concluída a
restauração em 1991).
As fortalezas funcionam durante o ano das 9h às 17h e no verão
das 9h às 19h. A Fortaleza de São José da Ponta Grossa fecha
das 12h às 13h durante todo o ano.
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O acesso às fortalezas requer o pagamento de ingresso (os valores podem ser obtidos junto à coordenação do projeto), sendo
possível a meia-entrada para estudantes mediante a apresentação de comprovante (carteirinha da instituição de ensino ou
atestado de matrícula).
Pessoas acima de sessenta anos e crianças até cinco anos
são isentas.
Escolas públicas podem requerer isenção do valor de entrada
para os alunos e professores em visita de estudos via solicitação
escrita (ofício da escola) com prazo de dez dias anteriores à
data de visita à fortaleza.
►► SECRETARIA DE CULTURA
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefones: +55 (48) 3721-8302 / 3721-4432
■■ Endereço: Projeto Fortalezas da Ilha de Santa Catarina,
SECULT/UFSC, Prédio da Editora da UFSC, 2º andar.
Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima (ver
endereço no início desta Carta)
■■ Site: http://www.fortalezas.ufsc.br
■■ E-mail: fortalezas.secult@contato.ufsc.br

5.3.5 Publicação de livros didáticos e científicos
As obras publicadas pela Editora da UFSC são voltadas à divulgação de pesquisas, obras de interesse didático e acadêmico.
Assim, não são aceitos para publicação livros infanto-juvenis,
nem de autoajuda e similares. No caso de obras de ficção e poesia (literatura), também é possível a submissão de textos, mas,
nesse caso, somente nos períodos de inscrições de concursos
literários promovidos pela editora.
A entrega de textos para publicação deve cumprir as especificações que constam no Guia do autor (disponível no site da
editora). Esse requisito é avaliado pela equipe de revisores da
editora logo após a entrega do material. Se não atendido, o
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texto será devolvido ao proponente para que seja reformulado,
sendo submetido à análise do Conselho Editorial somente após
as correções. A avaliação do Conselho demora em média noventa dias e pode resultar em aprovação ou não da publicação.
O material para análise pode ser entregue diretamente na secretaria da Direção ou ser enviado pelos Correios para o endereço da editora (caixa postal 476). Ele deve conter o texto
completo da obra, em conformidade com as normas da ABNT
(NRB 6024/2003) e com o Guia do autor, e ser encaminhado
em cópia impressa, em tamanho A4, encadernada com espiral,
acompanhada de um CD-ROM.
Deve também acompanhar o original uma carta do autor ou organizador, contendo seus dados pessoais (tais como endereço
para correspondência, telefone e e-mail), incluindo informações
que possa julgar relevantes (breve currículo).
A aprovação ou não do material será comunicada por correspondência, e o autor receberá o material de volta, também via
correio, em caso de não aprovação.
No caso de o livro ser aceito, todos os detalhes gráficos, inclusive formato e capa, são de inteira responsabilidade da editora,
podendo o autor ou organizador ser consultado. A dditora
também se responsabiliza pela produção e distribuição do
livro, cabendo ao autor ou organizador os direitos autorais,
em conformidade com a legislação vigente e tal como previsto em contrato a ser assinado no momento em que o livro for
para a gráfica.
►► EDITORA DA UFSC
■■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 14h às 18h
■■ Telefones: +55 (48) 3721-9686 / 3721-9408
■■ Endereço: Editora da UFSC, ao lado do Centro de Eventos. Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima
(ver endereço no início desta Carta)
■■ Site: http://www.editora.ufsc.br
■■ E-mail: editora@editora.ufsc.br
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