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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 ca-
tegoria 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 comuni-
dade externa. Assim como nos serviços de ensino, as informa-
ções sobre extensão dispõem de canais para que o cidadão in-
teressado 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 institui-
ção tem a oferecer. Assim, essa categoria reúne, basicamente, 
alguns serviços administrativos e culturais que podem ser do in-
teresse da comunidade. 

1.1.2 Segmentos de usuários
Diferentemente de outras cartas de serviços que podem ser en-
contradas 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 prin-
cipal serviço que uma instituição universitária pode oferecer, o 

1. APRESENTAÇÃO
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ensino, está acessível a todo e qualquer cidadão que atenda às 
exigências legais e normativas de caráter geral. Além disso, ou-
tros 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 eletrôni-
co 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 de Araranguá, Blumenau, Curitibanos e Joinville 
(endereços nos itens 4.3.12 a 4.3.15): na Direção Adminis-
trativa 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
dpgi@contato.ufsc.br

 ■ Endereço: Gabinete da Reitoria. Campus Universitário  
Reitor João David Ferreira Lima. Trindade – 88040-900 – 
Florianópolis – SC
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2.1 BREVE HISTÓRICO
A UFSC foi criada com o nome de “Universidade de Santa Ca-
tarina”, 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, Odon-
tologia, Filosofia, Serviço Social e Medicina), às quais se agre-
gou posteriormente a Escola de Engenharia Industrial. Entre as 
sete faculdades, as de Farmácia, Odontologia, Direito e Ciências 
Econômicas tinham suas raízes no Instituto Politécnico, funda-
do em 1917 com apoio do governo estadual, e na Academia de 
Comércio, uma instituição privada subsidiada pelo governo esta-
dual que absorveu o Instituto nos anos 1930. Nos anos seguintes 
ao de sua fundação, o Instituto Politécnico ofereceu os primei-
ros 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 Di-
reito em 1932, já se mencionava o interesse em criar uma uni-
versidade 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 con-
solidou-se a Universidade do Brasil, atual Universidade Federal 
do Rio de Janeiro. Uma onda de criação de universidades públi-
cas também ocorreu em 1960, em cidades médias. Em dezem-
bro 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.

2. PERFIL INSTITUCIONAL
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O projeto inicial de fundar uma universidade estadual foi reali-
zado cinco anos após a criação da UFSC, por meio da Univer-
sidade 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 agrega-
vam departamentos.

No ensino básico, o Colégio de Aplicação e o Núcleo de De-
senvolvimento Infantil, criados respectivamente em 1961 e 1980, 
atendem desde a educação infantil aos níveis fundamental e mé-
dio. Além do ensino, constituem-se como campo de estágio su-
pervisionado e de pesquisa para alunos e professores da UFSC 
e de outras instituições públicas, consolidando-se como espa-
ços de formação, produção e socialização de conhecimentos.  
 
Na modalidade de ensino a distância, a UFSC iniciou sua atua-
ção em 1995, com o Laboratório de Ensino a Distância (LED), pri-
vilegiando 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, diver-
sos 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 
a oferta de cursos de extensão, graduação e especialização em 
grande parte do território nacional e contribuindo para a expan-
são 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 
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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, Blumenau, Curiti-
banos e Joinville.

2.2 MISSÃO, VISÃO E VALORES

2.2.1 Missão
A UFSC tem por missão “produzir, sistematizar e socializar o 
saber filosófico, científico, artístico e tecnológico, ampliando e 
aprofundando a formação do ser humano para o exercício profis-
sional, a reflexão crítica, a solidariedade nacional e internacional, 
na perspectiva da construção de uma sociedade justa e demo-
crática e na defesa da qualidade da vida”.

2.2.2 Visão
Ser uma universidade de excelência e inclusiva.

2.2.3 Valores
A UFSC deve afirmar-se, cada vez mais, como um centro de 
excelência acadêmica nos cenários regional, nacional e interna-
cional, contribuindo para a construção de uma sociedade justa 
e democrática e para a defesa da qualidade da vida, com base 
nos seguintes valores:

 ► 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, na pesquisa e na extensão. 
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 ► INOVADORA

Uma instituição capaz de identificar e optar por novos caminhos 
e de criar novas oportunidades, carreiras e práticas em confor-
midade com uma visão inovadora. 

 ► ATUANTE 

Uma instituição capaz de opinar, influenciar e propor soluções 
para grandes temas, tais como acesso ao conhecimento e à ci-
dadania, desenvolvimento científico e tecnológico, sustentabili-
dade ambiental e desenvolvimento humano e social. 

 ► INCLUSIVA

Uma instituição compromissada com a democratização do aces-
so ao ensino superior público, gratuito e de qualidade, e com 
o intuito de superar as desigualdades regionais do estado de 
Santa Catarina, mantendo a concepção de uma universidade 
verdadeiramente pública e compromissada com a sociedade ca-
tarinense e brasileira.

 ► INTERNACIONALIZADA 

Uma instituição capaz de intensificar parcerias e convênios com 
instituições internacionais, contribuindo para o seu desenvolvi-
mento, o do Brasil e o de outras nações. 

 ► LIVRE E RESPONSÁVEL

Uma instituição com servidores docentes e técnico-administrativos 
e estudantes livres e responsáveis para desenvolver suas convic-
ções e suas vocações no ensino, na pesquisa e na extensão. 

 ► AUTÔNOMA 

Uma instituição capaz de decidir sobre seus próprios rumos, 
dentro de suas competências. 

 ► DEMOCRÁTICA E PLURAL 

Uma instituição que assegura o reconhecimento pleno de sua 
diversidade acadêmica. 
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 ► BEM ADMINISTRADA E PLANEJADA 

Uma instituição com estratégias eficientes e efetivas de gestão e 
de busca dos recursos para a realização de suas metas. 

 ► TRANSPARENTE

Uma instituição que presta contas de suas ações e decisões à 
comunidade.

 ► ÉTICA

Uma instituição orientada para a 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 for-
mação acadêmica. 

2.3.1 Ensino
Os níveis de formação da UFSC vão desde o ensino básico, pas-
sando pela graduação até a pós-graduação. O Núcleo de De-
senvolvimento Infantil (NDI) e o Colégio de Aplicação (CA) são 
as unidades correspondentes ao ensino básico da UFSC, aten-
dendo aproximadamente 1.200 alunos. Já a comunidade discen-
te dos cursos superiores de graduação da UFSC é composta de 
mais de 29 mil alunos regularmente matriculados nas modalida-
des presencial e a distância, em mais de cem cursos em diferen-
tes 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 cur-
sos lato sensu em nível de especialização. Ao todo, são mais de 
8.000 alunos matriculados nos cursos stricto sensu – mestrado 
profissional e acadêmico e doutorado – e cerca de 3.000 vagas 
em cursos de especialização de diversas áreas. 
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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 Cien-
tífico e Tecnológico (CNPq), órgão federal de fomento à pesqui-
sa, 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,  
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 igual-
dade e da justiça social. A extensão universitária é definida como 
um processo educativo, cultural e científico que articula o ensi-
no 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 comuni-
dade 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, prove-
nientes 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 
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meio de ações interdisciplinares e multidisciplinares que envol-
vem professores, alunos e servidores técnico-administrativos. 
Os trabalhos representativos, bem como o resultado das pro-
duções 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 demonstra-
ção do potencial e das realizações da Universidade. Além disso, 
um dos objetivos centrais da SEPEX é o agrupamento de pro-
jetos 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 pe-
ríodo 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 ser-
viços 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 po-
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derão 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 DE FLORIANÓPOLIS

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 tam-
bém 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.

2.4.2.2 Serviço de Informação ao Cidadão

Serviço para recebimento dos pedidos de informação enquadra-
dos pela Lei de Acesso à Informação, nº 12.527, de 18 de novem-
bro de 2011.

 ■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h 
às 12h e das 13h às 17h

 ■ 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
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2.4.2.3 Ouvidoria

A Ouvidoria da UFSC é o canal oficial de recebimento de críti-
cas, reclamações, denúncias, sugestões e elogios da comunida-
de 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 prin-
cípios da administração pública, observando-se a conformidade  
legal e o desempenho institucional, através do acompanhamen-
to, 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.

 ■ 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
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2.4.2.5 Corregedoria-Geral da UFSC

A Corregedoria-Geral da UFSC é o orgão responsável, no âmbi-
to da UFSC, pela realização e acompanhamento de apurações 
de irregularidades, realizando investigações preliminares e pres-
tando auxílio operacional às comissões relativas a sindicâncias 
e processos admnistrativos disciplinares, em conformidade com 
os dispositivos da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

 ► COMO ACESSÁ-LA

 ■ Horário de Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h 
às 12h e das 14h às 18h.

 ■ Telefone: +55(48)3721-6984/6988
 ■ Pessoalmente: Rua Desembargador Vitor Lima, 222. Pré-

dio da Reitoria II, Ático, Sala 904, Trindade. CEP: 88040-
900 - Florianópolis - SC

 ■ E-mail: corregedoriageral@contato.ufsc.br
 ■ Site: http://corg.ufsc.br/

2.4.2.6 Canais de Divulgação Institucional 

Para o acompanhamento de notícias e informações sobre os 
principais acontecimentos na instituição.

 ■ Portal da UFSC: http://ufsc.br
 ■  Facebook: http://www.facebook.com/UniversidadeUFSC
 ■ Twitter: http://twitter.com/ufsc
 ■  Instagram: http://www.instagram.com/UniversidadeUFSC
 ■ Youtube: http://www.youtube.com/tvufsc 

http://www.youtube.com/ufscvideos
 ■ Divulga UFSC: http://noticias.ufsc.br/categoria/divulgaufsc/

 ► CONTATOS

 ■ Agecom: +55 (48) 3721-2822 / 3721-9233
 ■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h 

às 19h, não fecha no horário de almoço
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 ■ Por carta ou pessoalmente: Campus Universitário Reitor 
João David Ferreira Lima, Trindade, Caixa Postal 476, CEP 
88040-900, Florianópolis, Santa Catarina, Brasil

 ■ E-mail: agecom@contato.ufsc.br
 ■ Site: http://www.agecom.ufsc.br
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3. ORGANOGRAMA GERAL
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3.1 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 Desenvolvimento e Gestão de Pessoas - 

PRODEGESP

3.2 SECRETARIAS
 ■ Secretaria de Ações Afirmativas e Diversidades - SAAD
 ■ Secretaria de Cultura e Arte - SeCArte
 ■ Secretaria de Esportes - SESP
 ■ Secretaria de Inovação - SINOVA
 ■ Secretaria Especial de Aperfeiçoamento Institucional - SEAI
 ■ Secretaria de Obras, Manutenção e Ambiente - SEOMA
 ■ Secretaria de Planejamento e Orçamento - SEPLAN
 ■ Secretaria de Relações Internacionais - SINTER
 ■ Secretaria de Segurança Institucional - SSI
 ■ Secretaria de Educação a Distância - SEAD

3.3 UNIDADES DE ENSINO 
 ■ Centro de Blumenau
 ■ Centro de Ciências Agrárias – CCA
 ■ Centro de Ciências Biológicas – CCB
 ■ Centro de Ciências da Educação – CED
 ■ Centro de Ciências da Saúde – CCS
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 ■ Centro de Ciências Físicas e Matemáticas – CFM
 ■ Centro de Ciências Jurídicas – CCJ 
 ■ Centro de Ciências, Tecnologias e Saúde (Araranguá)– 

CTS
 ■ Centro de Ciências Rurais (Curitibanos) – CCR
 ■ Centro de Comunicação e Expressão – CCE
 ■ Centro de Desportos – CDS
 ■ Centro de Filosofia e Ciências Humanas – CFH
 ■ Centro Socioeconômico – CSE
 ■ Centro Tecnológico – CTC
 ■ Centro Tecnológico de Joinville – CTJ 

A Administração Superior da UFSC é feita via órgãos deliberati-
vos e órgãos executivos. Os órgãos deliberativos são o Conse-
lho 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 fis-
calizadora. 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 Ara-
ranguá, Joinville, Curitibanos e Blumenau, estão todos vincula-
dos 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 exer-
cer, como órgão deliberativo, consultivo e normativo, a jurisdição 
superior da Universidade em matéria de ensino, pesquisa, exten-
são 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.

4. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
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A Administração Superior da UFSC é feita via órgãos deliberati-
vos e órgãos executivos. Os órgãos deliberativos são o Conse-
lho 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 fis-
calizadora. 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 Ara-
ranguá, Joinville, Curitibanos e Blumenau, estão todos vincula-
dos 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 exer-
cer, como órgão deliberativo, consultivo e normativo, a jurisdição 
superior da Universidade em matéria de ensino, pesquisa, exten-
são 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.

4. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
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No que se refere à fiscalização econômica e financeira, a UFSC 
dispõe de um Conselho de Curadores, de cunho deliberativo e 
consultivo, composto de quatro membros da carreira do magisté-
rio escolhidos pelo Conselho Universitário, de um representante 
do corpo discente e de um representante dos servidores técnico- 
administrativos em Educação, além de um representante de em-
pregadores e um de sindicatos com sede no estado de San-
ta 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.

 ► SECRETARIA DOS ÓRGÃOS 
DELIBERATIVOS CENTRAIS (SODC)

Presta assistência aos órgãos deliberativos centrais da UFSC.

 ■ Telefone: +55 (48)3721-9522 / 7303
 ■ E-mail: conselhos@contato.ufsc.br
 ■ Site: http://orgaosdeliberativos.ufsc.br/

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. Com-
pete 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-Rei-
tor é o substituto do Reitor nas suas faltas e impedimentos. 
Ele tem atribuições permanentes no âmbito da Administração 
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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 reco-
mendações do Reitor, no âmbito da Universidade; presta assistên-
cia à Reitoria nos relacionamentos institucionais e administrativos 
e coordena as audiências diárias e os compromissos de agenda 
do Reitor. Os contatos com a Reitoria e a Vice-Reitoria são inter-
mediados 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

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-9320 / 4076
 ■ Por carta ou pessoalmente: Campus Universitário Reitor 

João David Ferreira Lima, prédio da Reitoria, 1º andar – ver 
mapa

 ■ E-mail: gr@contato.ufsc.br
 ■ 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 cum-
primento 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.
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 ► AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO (AGECOM)

A Agecom exerce a gestão da comunicação pública da UFSC, a 
fim de socializar informação e conhecimento e contribuir para a 
construção de uma sociedade justa, democrática e com qualida-
de de vida. 

A Agecom presta os seguintes serviços: execução da política 
pública de comunicação da UFSC; gestão do acervo fotográfico, 
do Sistema de Identidade Visual, das listas de e-mail da UFSC, 
do portal da UFSC e dos perfis oficiais nas redes sociais; en-
vio de informativos digitais; produção e difusão do jornalismo de 
serviço, informativo, científico, institucional e factual relaciona-
dos à UFSC; produção de fotografias e vídeos; criação e pro-
dução de campanhas educativas, informativas e institucionais; 
desenvolvimento de projetos de comunicação visual; produção, 
atualização e disponibilização do Guia de Fontes; contribuição 
na formação acadêmica e profissional dos alunos; orientação a 
outros setores da UFSC quanto aos serviços de comunicação 
institucional; oferta de cursos de capacitação sobre comunica-
ção no ambiente organizacional; atendimento às demandas da 
comunidade universitária e da imprensa por informação sobre 
os mais variados assuntos relacionados à UFSC; promoção da 
integração entre a universidade e a comunidade, por meio dos 
meios de comunicação internos e externos; e clipagem diária de 
notícias a respeito da UFSC.

 ► CONTATOS

 ■ ■ Secretaria: +55 (48) 3721-2822 / 3721-9233 
 ■ ■ Redação: +55 (48) 3721-9601 / 3721-9602
 ■ ■ Comunicação Interna: +55 (48) 3721-2824
 ■ ■ Redes Sociais: +55 (48) 3721-2825
 ■ ■ Fotografia: +55 (48) 3721-9601
 ■ ■ Acervo Fotográfico: +55 (48) 3721-2818
 ■ ■ Design: +55 (48) 3721-4558 / 3721-4559
 ■ ■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h 

às 19h, não fecha no horário de almoço.
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 ■ Por carta ou pessoalmente: Campus Universitário Reitor 
João David Ferreira Lima, Trindade, Caixa Postal 476, CEP 
88040-900, Florianópolis, Santa Catarina, Brasil

 ■ E-mail: agecom@contato.ufsc.br 
 ■ Site: http://www.agecom.ufsc.br  

 ► HOSPITAL UNIVERSITÁRIO (HU)

Promove assistência, ensino, pesquisa e extensão na área de 
saúde e afins.

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-9100 / 8354 
 ■ Site: http://www.hu.ufsc.br/

 ► TV UFSC

A TV UFSC é uma televisão pública, educativa, de natureza uni-
versitária, geradora e emissora de radiodifusão de som e ima-
gem, que opera o canal universitário da UFSC em Florianópolis 
(Canal 15 da NET), este regido pela Lei 8.977/1995 (Lei do Cabo), 
e também o canal aberto de televisão digital terrestre 63.1 na 
região da Grande Florianópolis, na qualidade de integrante da 
Rede Nacional de Comunicação Pública/Televisão - RNCP/TV. 
A programação e o conteúdo produzido pela TV UFSC podem 
ser acessados através do site da emissora e em seus canais nas 
redes sociais.

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-4179 / 3721-2803 / 3721-4590
 ■ E-mail: tvufsc@contato.ufsc.br
 ■ Site: http://tv.ufsc.br
 ■ Youtube: http://www.youtube.com/tvufsc
 ■ Facebook: http://www.facebook.com/tvufsc

 ► COORDENADORIA DE REGULARIZAÇÃO 
FUNDIÁRIA E PREDIAL (CRFP)

Coordena a regularização fundiária e predial.

 ■ Telefone: +55 (48)3721-4553
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 ► COORDENADORIA DE GESTÃO AMBIENTAL (CGA)

A Coordenadoria de Gestão Ambiental (CGA) tem como missão 
de congregar esforços para tornar a UFSC uma instituição cada 
vez mais sustentável. Estão entre as suas atribuições: definir e 
divulgar as diretrizes ambientais para a UFSC; organizar um ban-
co de dados ambientais; criar e monitorar indicadores de susten-
tabilidade; contribuir na solução de problemas ligados à temática 
ambiental, nas áreas de responsabilidade da UFSC; elaborar 
relatórios de acompanhamento dos programas de temática am-
biental subscritos pela UFSC, e outros que se façam necessá-
rios; sensibilizar a comunidade universitária para a temática am-
biental e promover o uso racional de recursos; oferecer suporte 
administrativo à Comissão Permanente de Sustentabilidade; ofe-
recer à UFSC suporte técnico na área ambiental e coordenar a 
gestão e gerenciamento de resíduos sólidos na UFSC.

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-4202
 ■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h 

às 12h e das 14h às 18h
 ■ E-mail: gestaoambiental@contato.ufsc.br e mailto: gestao-

deresiduos@contato.ufsc.br
 ■ Site: gestaoambiental.ufsc.br e gestaoderesiduos.ufsc.br
 ■ Facebook: https://www.facebook.com/GestaoAmbientalUFSC

 ► COMISSÃO PERMANENTE DE SUSTENTABILIDADE

A Comissão Permanente de Sustentabilidade (CPS) é um órgão 
colegiado, consultivo e de assessoramento da Administração 
Superior da UFSC, vinculado ao Gabinete a Reitoria. 

Tem como objetivo principal fomentar a sustentabilidade nas 
atividades realizadas pela UFSC. A CPS atua como Comissão 
Gestora do Plano de Gestão de Logística Sustentável (CPLS), 
conforme IN 10/2012 do MPOG. Tem atribuição de elaborar, mo-
nitorar, avaliar e revisar o Plano de Gestão de Logística Susten-
tável da UFSC. É também, Comissão Gestora da Agenda Am-
biental da Administração Pública (CA3P), com as atribuições de 
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sensibilizar os gestores sobre a importância da implantação do 
programa, realizar o diagnóstico da instituição, realizar o plane-
jamento das ações, apoiar a implantação das ações e promover 
o monitoramento das ações e de seus resultados.

 ■ Site: http://comissaodesustentabilidade.ufsc.br/

 ► UFSC SUSTENTÁVEL

A CPS também é gestora do Programa UFSC Sustentável, uma 
plataforma que tem como objetivo reunir as iniciativas sustentá-
veis da Universidade relacionadas à gestão (resíduos, água e 
esgoto, compras sustentáveis, qualidade de vida, entre outros), 
ensino, pesquisa e extensão. Toda ação institucional da UFSC 
voltada à temática da sustentabilidade pode ser incorporada a 
essa plataforma. O objetivo é tornar a sustentabilidade valor fun-
damental da Universidade, disseminando-a em todas as esferas.

 ■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h 
às 12h e das 14h às 18h.

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-4202
 ■ E-mail: ufscsustentavel@contato.ufsc.br
 ■ Site: ufscsustentavel.ufsc.br
 ■ Facebook: https://www.facebook.com/UFSCSustentaveloficial/

 ► COMISSÃO DE COMBATE A DENGUE NA UFSC

Com o objetivo de elaborar e implementar um Planejamento 
de controle à disseminação do Aedes aegypti na UFSC, orien-
tar os setores e servidores quantos as ações institucionais a 
serem adotadas para o combate à dengue, receber denuncias 
e mitigar os riscos bem como viabilizar o contato com órgãos 
de combate epidemiológico e de vigilância sanitária externos, 
a “Comissão de Combate à dengue na UFSC” atualmente é 
composta por 19 membros de diversos setores da UFSC, e de 
todos os campi da UFSC.
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 ■ Telefone: +55 (48) 3721-4202
 ■ E-mail: evitedengue@contato.ufsc.br
 ■ Site: www.evitedengue.ufsc.br

 ► COMISSÃO DA COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA

Tem como objetivo implantar e monitorar o processo da sepa-
ração dos resíduos recicláveis descartados, na fonte geradora, 
bem como a sua destinação para as associações e cooperativas 
de catadores de materiais recicláveis.

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-4202
 ■ E-mail: gestaoderesiduos@contato.ufsc.br
 ■ Site: http://ufscsustentavel.ufsc.br/coletaseletiva/ 

4.2.4 Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD)
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 en-
sino de graduação – tanto na modalidade presencial 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 desen-
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volvimento de programas e projetos voltados para os cur-
sos 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 aca-
dêmico, as informações e dados relativos à graduação e 
educação básica, bem como expedir documentos diversos;

 ■ propor instrumentos para a elaboração e atualização perió-
dica de planos plurianuais de desenvolvimento dos cursos 
de graduação e da educação básica;

 ■ implementar e desenvolver políticas e programas referen-
tes 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

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-2994
 ■ Por carta ou pessoalmente: Campus Universitário Reitor 

João David Ferreira Lima, prédio da Reitoria, 2º andar – ver 
mapa

 ■ E-mail: prograd@contato.ufsc.br
 ■ Site: http://prograd.ufsc.br

4.2.4.1 Principais áreas subordinadas

 ► ESPAÇO FÍSICO INTEGRADO

O Espaço Físico Integrado 1 (EFI-1) é um espaço de integração 
acadêmica sob gestão da Pró-Reitoria de Graduação, localiza-
do no Campus Universitário João David Ferreira Lima. Atua nas 
necessidades de espaço físico da UFSC, atendendo prioritaria-
mente aos cursos de graduação, mas também atende a outras 
demandas acadêmicas que se fizerem necessárias.
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 ■ Telefone: +55 (48) 3721-4615 / 4646
 ■ Pelo site: secretariaefi.prograd@contato.ufsc.br
 ■ Site: http://efi.prograd.ufsc.br

 ► DEPARTAMENTO DE ENSINO

O DEN tem por objetivo auxiliar a PROGRAD em suas tarefas 
executivas na área da educação superior de graduação e de 
educação básica.

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-9973 / 9334 / 9932 
 ■ E-mail: den.prograd@contato.ufsc.br
 ■ Site: http://den.prograd.ufsc.br

 ► DEPARTAMENTO DE INTEGRAÇÃO  
ACADÊMICA E PROFISSIONAL

O DIP está diretamente envolvido com os programas de Estágio, 
de Educação Tutorial (PET) e de Egressos da UFSC.

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-9446 / 9296
 ■ E-mail: dip.prograd@contato.ufsc.br
 ■ Site: http://portal.estagios.ufsc.br

 ► DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

O DAE tem por finalidade a programação, o registro e o con-
trole das atividades escolares dos cursos de Graduação e 
pós-graduação.

 ■ Horário de atendimento: de segunda a sexta, das 7h às 19h
 ■ Telefone: +55 (48)  3721-7402
 ■ E-mail: dae@contato.ufsc.br
 ■ Site: http://dae.ufsc.br

 ► COORDENADORIA DE APOIO PEDAGÓGICO

A CAP promove ações de ensino-aprendizagem, tendo como 
eixo o acompanhamento pedagógico de discentes e docentes, 
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neste último caso, por meio do Programa de Formação Conti-
nuada – PROFOR. O Programa de Monitoria e o Programa Ins-
titucional de Apoio Pedagógico aos Estudantes (PIAPE) são ofe-
recidos a todos os estudantes da graduação, de forma universal, 
a partir do seu ingresso na UFSC, conforme seus interesses e 
necessidades, e visam a oferecer condições de igualdade de 
aprendizagem aos diferentes perfis de alunos ingressantes na 
instituição. 

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-8307
 ■ E-mail: apoiopedagogico@contato.ufsc.br
 ■ Site: http://apoiopedagogico.prograd.ufsc.br

 ► COMISSÃO PERMANENTE DE PESSOAL DOCENTE

A CPPD desenvolve estudos que permitam fornecer subsídios 
para as políticas de pessoal docente, subsidiando os gestores 
nas ações de fixação, aperfeiçoamento e promoção dos docen-
tes da UFSC.

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-9307 / 8324
 ■ E-mail: cppd.prograd@contato.ufsc.br
 ■ Site: http://cppd.ufsc.br

 ► COMISSÃO PERMANENTE DO VESTIBULAR (COPERVE)

A Comissão Permanente do Vestibular  (COPERVE) tem como 
objetivo planejar, coordenar e executar todas as atividades rela-
tivas ao Concurso Vestibular da Instituição.

Realiza também os Concursos Públicos e Processos Seletivos 
da Instituição, bem como, Exames para fins específicos de inte-
resse institucional ou em parceria com outras instituições.

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-9200
 ■ E-mail: coperve@coperve.ufsc.br
 ■ Site: http://coperve.ufsc.br
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 ► COORDENADORIA DE ARTICULAÇÃO DE FORMAÇÃO 
INICIAL E CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA 

A COAFOR atua em prol da consolidação da UFSC como for-
madora de profissionais da Educação Básica, local de pes-
quisa em educação e promotora de ações de valorização da 
educação brasileira e dos profissionais da Educação Básica. 

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-4684 / 6059
 ■ E-mail: coafor.prograd@contato.ufsc.br
 ■ Site: http://coafor.prograd.ufsc.br

4.2.5 Pró-Reitoria de Pós-Graduação (PROPG)
A Pró-Reitoria de Pós-Graduação coordena e acompanha a exe-
cução 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;

 ■ promover a integração das atividades de ensino de pós-
graduação 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;
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 ■ propor à autoridade competente a formalização de convê-
nios 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 recreden-
ciamento de docentes nos programas de pós-graduação;

 ■ receber, encaminhar e acompanhar processos de reconhe-
cimento de diplomas de pós-graduação stricto sensu emiti-
dos por instituições estrangeiras;

 ■ intermediar as ações de órgãos de fomento junto aos  
programas de pós-graduação;

 ■ emitir parecer em processos de abrangência da pós- 
graduação 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;

 ■ representar a UFSC nos fóruns de pró-reitores de pós-
graduação;

 ■ emitir portarias e outros atos administrativos que se façam ne-
cessários à consecução das atividades da respectiva área;

 ■ executar outras atividades inerentes à área ou que venham 
a ser delegadas pelo reitor. 
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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) 3721-8312
 ■ 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 (mestrado e doutorado) e lato sen-
su (especialização).

 ■ Telefones: +55 (48) 3721-9338 / 9773
 ■ E-mail: cap.propg@contato.ufsc.br
 ■ Site: http://www.propg.ufsc.br

 ► DIVISÃO DE CONTROLE ACADÊMICO STRICTO SENSU - 
DSS

 ■ Telefones: +55 (48) 3721-9773
 ■ E-mail: cap.propg@contato.ufsc.br

 ► DIVISÃO DE CONTROLE ACADÊMICO LATO SENSU - DLS

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-4917
 ■ E-mail: dls.propg@contato.ufsc.br

 ► COORDENADORIA ADMINISTRATIVA

Responsável por assessorar o pró-reitor nos assuntos pertinen-
tes à pós-graduação, bem como secretariar as reuniões da Câ-
mara de Pós-Graduação.
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 ■ Telefone: +55 (48) 3721-6313 / 7280
 ■ 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 / 4788
 ■ E-mail: bolsas.propg@contato.ufsc.br
 ■ Site: http://www.propg.ufsc.br

 ► COORDENADORIA FINANCEIRA

Responsável pela execução e gestão dos recursos do orçamen-
to da UFSC e do PROAP/CAPES, bem como assessoramento 
aos coordenadores e secretários dos Programas nas solicita-
ções financeiras diversas.

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-6055 / 8313
 ■ E-mail: cfi.propg@contato.ufsc.br
 ■ Site: http://www.propg.ufsc.br

 ► COORDENADORIA DE INTERNACIONALIZAÇÃO

Responsável pelo planejamento, implementação e acompanha-
mento das ações relacionadas à promoção da internacionaliza-
ção da pós-graduação, bem como pela análise de processos 
de cotutela internacional e de solicitação de reconhecimento de 
diplomas de pós-graduação stricto sensu emitidos por universi-
dades estrangeiras;

 ■ Telefone: +55 (48) 3721- 7280 / 7282 / 9404
 ■ E-mail: cin.propg@contato.ufsc.br

print.propg@contato.ufsc.br
reconhecimentodetitulo@contato.ufsc.br 

 ■ Site: http://www.propg.ufsc.br
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4.2.6 Pró-Reitoria de Pesquisa (PROPESQ)
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 atribui-
ções 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 encaminhamen-
to 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);

 ■ manter atualizados e gerenciar os formulários de registro 
de projetos de pesquisa;

 ■ implementar e desenvolver políticas e programas referen-
tes 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 o Gabinete 
da Reitoria para a solução de problemas e encaminhamen-
to de ações.

 ► COMO ACESSAR A PROPESQ

 ■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h 
às 19h.

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-7420
 ■ Por carta ou pessoalmente: Rua Desembargador Vitor Lima, 
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nº 222, Prédio II da Reitoria, 3º andar, sala 302, 88040-400
 ■ E-mail: propesq@contato.ufsc.br
 ■ Site: http://propesq.ufsc.br

4.2.6.1 Principais áreas subordinadas

 ► COORDENADORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Responsável pela gestão de materiais, recurso financeiro, pes-
soas e patrimônio no âmbito da PROPESQ, emissão de cartas 
de anuência e secretaria da Câmara de Pesquisa. 

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-7412
 ■ E-mail: propesq@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: lcme@contato.ufsc.br
 ■ Site: http://lcme.ufsc.br

 ►  LABORATORIO CENTRAL DE BIOLOGIA MOLECULAR 
ESTRUTURAL

Responsável por estimular e promover avanços na pesquisa 
científica e tecnológica desenvolvida na UFSC e em instituições 
parceiras, mediante a disponibilização de recursos para a análi-
se de biomoléculas, produtos naturais e de síntese química por 
cromatografia líquida (HPLC) e espectrometria de massas (MAL-
DI-TOF, ESI-IonTrap e ESI-QTOF).

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-2610 / 2286
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 ■ E-mail: cebime@contato.ufsc.br
 ■ Site: http://cebime.propesq.ufsc.br

 ► LABORATÓRIO CENTRAL DE CAPTURA DE 
MOVIMENTOS, IMAGENS E SONS EM ALTA DEFINIÇÃO - 
TECMÍDIA

Responsável por estimular e promover avanços na pesquisa 
científica e tecnológica desenvolvida na UFSC e em instituições 
parceiras, mediante a disponibilização de recursos de captura 
de movimentos, imagens, sons e sistemas imersivos.

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-5700 / 5699
 ■ Site: http://tecmidia.ufsc.br

 ► SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS 

Responsável pela divulgação de oportunidades de financiamen-
to de projetos de pesquisa, auxílio aos pesquisadores na trami-
tação de projetos, coordenação de projetos de infraestrutura de 
pesquisa, bolsas de iniciação científica e tecnológica e ações de 
omento e apoio à pesquisa. 

 ■ Telefone: 3721-7420 / 7419 / 7412
 ■ E-mail: propesq@contato.ufsc.br

 ■ Site: http://propesq.ufsc.br/dp/

 ► COORDENADORIA DE FOMENTO E APOIO À PESQUISA

Responsável por acompanhar o trâmite acadêmico dos projetos 
de pesquisa, coordenar a organização do sistema de registro e 
orientar os professores quanto à elaboração e à tramitação de 
projetos de pesquisa da UFSC; acompanhar os grupos de pes-
quisa da UFSC, registrados no Diretório dos Grupos de Pesquisa 
(DGP); levantar dados e informações sobre a produção científica 
e técnica dos servidores; organizar e incluir informações e notí-
cias relativas à divulgação científica nas páginas e redes sociais 
oficiais da PROPESQ e divulgar oportunidades de pesquisa e 
financiamento, assim como auxiliar a disseminação e a difusão 
das pesquisas desenvolvidas na universidade.
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 ■ Telefone: +55 (48) 3721 - 7418 e +55 (48) 3721 - 7413
 ■ E-mails: formulariopesquisa@contato.ufsc.br / noticias.pro-

pesq@contato.ufsc.br / gp.propesq@contato.ufsc.br

 ► COORDENADORIA DO PROGRAMA INSTITUCIONAL 
DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA

Responsável pela coordenação e acompanhamento da tramita-
ção e do processo de avaliação dos pedidos de bolsas e auxílios 
dos programas de Iniciação Científica e Tecnológica, participa-
ção na montagem de editais e chamads públicas e contribuição 
para a organização de eventos de divulgação de pesquisa.

 ■ Telefone: +55 (48) 3721 - 7417
 ■ E-mail: pbic@contato.ufsc.br 

4.2.7 Pró-Reitoria de Extensão (PROEX)
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 insti-
tucionais, buscando uma integração mais efetiva da realidade 
social com as atividades realizadas na Universidade. 

Suas principais atividades são:

 ■ 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 de Programas de 
Apoio a Projetos de Extensão e do Programa de Bolsas de 
Extensão (PROBOLSAS);

 ■ Organização e condução do Projeto Rondon na UFSC;
 ■ Apoio às atividades de extensão, através da Escola de 

Extensão;
 ■ Apoio a internacionalização da UFSC com a execução de 
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cursos de extensão em língua inglesa;
 ■ Apoio à coordenação do Projeto Sala Verde;
 ■ Apoio à coordenação do Núcleo de Estudos da Terceira 

Idade (NETI);
 ■ Apoio a participação de eventos relacionados à Extensão 

Universitária;
 ■ Divulgação e publicação de artigos por meio da Extensio: 

Revista Eletrônica de Extensão da UFSC;
 ■ Apoio as Equipes de Competição da UFSC;
 ■ Apoio as Empresas Junior da UFSC;
 ■ Divulgação das Atividades de Extensão através da editora-

ção de Catálogos de Extensão;
 ■ Divulgação de Atividades de Extensão através da editora-

ção de Catálogo das Equipes de Competição da UFSC;
 ■ Apoio as atividades de curricularização das atividades de 

Extensão;
 ■ Promoção da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão, realizada através da Semana de Ensino, Pesqui-
sa e Extensão.

 ► COMO ACESSAR A PROEX

 ■ Horário de atendimento: 7h às 19h
 ■ Telefone:  +55 (48) 3721-7428
 ■ Por carta ou pessoalmente: Rua Desembargador Vitor 

Lima, 222, sala 301. Bairro: Trindade Florianópolis – San-
ta Catarina – Brasil CEP: 88040-400 (Pró-Reitoria de Ex-
tensão – PROEX Campus Universitário Reitor João David 
Ferreira Lima)

 ■ E-mail: proex@contato.ufsc.br
 ■ Site: http://proex.ufsc.br

4.2.7.1 Principais áreas subordinadas

 ► NÚCLEO DE ESTUDOS DA TERCEIRA IDADE
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Sistematiza o conhecimento de gerontologia, desenvolvendo ati-
vidades de promoção das pessoas da terceira idade no meio 
acadêmico e comunitário.

 ■ Telefones: +55 (48) 3721-2978 / 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 Administração (PROAD)
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 atendimentodas ativi-
dades finalísticas da instituição (ensino, pesquisa e extensão), 
supervisionando a execução das ações inerentes à política de 
administração da UFSC, definida pelo Conselho Universitário, 
zelando pelo cumprimento das normas pertinentes, no que se 
refere aos seguintes critérios:

 ■ Execução das rotinas administrativas atreladas aos pro-
cessos da gestão patrimonial: recebimento, tombamento e 
controle de todo o material permanente;

 ■ Compras;
 ■ Licitações;
 ■ Pactuação de contratos administrativos, concessões e 

convênios;
 ■ Abertura de processos físicos, recebimentos e expedição 

de correspondências, arquivo e digitalização;
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 ■ Prestação de serviços gráficos para as unidades universi-
tárias e administrativas;

 ■ Manutenção do Biotério Central, com vistas à produção de 
animais de laboratório em quantidade e qualidade para aten-
der à demanda nas áreas de ensino, pesquisa e extensão.

 ► COMO ACESSAR A PROAD

 ■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h 
às 19h (horário flexibilizado)

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-4242 / 4257 / 4243
 ■ Por carta: Pró-Reitoria de Administração. Universidade Fe-

deral de Santa Catarina - UFSC, Prédio II da Reitoria. Rua 
Desembargador Vitor Lima, nº 222, 8º andar, sala 801. Bair-
ro: Trindade. CEP 88040-400 - Florianópolis – SC

 ■ Pessoalmente: Rua Desembargador Vitor Lima, nº 222, 
Prédio II da Reitoria, sala 801, 88040-400 – ver mapa.  

 ■ E-mail: proad@contato.ufsc.br
 ■ Site: http://proad.ufsc.br

 ► COORDENADORIA DO ARQUIVO CENTRAL

Coordena, supervisiona, controla e acompanha a gestão docu-
mental no âmbito institucional; abrange as atividades referentes 
ao protocolo, arquivo intermediário, permanente e gerenciamen-
to eletrônico de documentos (GED); supervisiona as atividades 
de digitalização documental; mantém a custódia, a conservação 
e a divulgação do acervo documental, garantindo o acesso e 
preservando a memória da Instituição como referência, informa-
ção, prova ou fonte de pesquisa científica; supervisiona a expe-
dição de toda a correspondência da UFSC; estabelece e executa 
a política de avaliação documental.

 ■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h 
às 19h (horário flexibilizado)

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-9676 | +55 (48) 3721-7243 – Arqui-
vo Central
+55 (48) 3721-9779 | +55 (48) 3721-4422 – Serviço de Co-
municação e Expedição
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+55 (48) 3721-4575 – Serviço de Digitalização e Microfilma-
gem de Documentos
+55 (48) 3721-9345 – Serviço de Protocolo Geral

 ■ E-mail: arquivocentral@contato.ufsc.br
 ■ Site: http://arquivocentral.ufsc.br/

 ► BIOTÉRIO CENTRAL

Compete planejar, organizar, coordenar e acompanhar as ativi-
dades inerentes a criação, produção e manutenção dos animais 
de laboratório sob sua guarda.

 ■ Telefone: +55 (48) 3721 - 2319 / 4419
 ■ E-mail: bioterio@contato.ufsc.br
 ■ Site: bioteriocentral.ufsc.br

 ► DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Planeja, coordena, executa e acompanha os processos de com-
pras nacionais e internacionais de materiais de consumo e per-
manentes.

 ■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h 
às 19h (horário flexibilizado)

 ■ Telefone: +55 (48) (48) 3721-2794 / 4956
 ■ E-mail: saa.dcom@contato.ufsc.br
 ■ Site: http://dcom.proad.ufsc.br

 ► DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Gerenciar, definir a modalidade licitatória que melhor atenda os 
interesses da instituição, mediante análise dos autos que mo-
tivam tal procedimento e executar as atividades pertinentes à 
elaboração das minutas dos editais dos certames licitatórios da 
Universidade Federal de Santa Catarina, executando a fase ex-
terna das licitações.

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-4424
 ■ E-mail: licitacoes.dpl@contato.ufsc.br
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 ■ Site: http://licitacoes.ufsc.br
 ■ Horário de atendimento externo: Das 07 às 12:30h e das 

13:30h às 18h - Segunda à Sexta-Feira.

Primando pelo princípio da isonomia entre os interessados na 
disputa das licitações realizadas pela UFSC, o DPL não presta 
informações por meio de contatos telefônicos e/ou presenciais, 
sendo a comunicação restrita ao canal eletrônico enfatizado nos 
editais, bem como através de seu site.

 ► DEPARTAMENTO DE GESTÃO PATRIMONIAL

Administra os bens móveis e imóveis da UFSC.

 ■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h 
às 19h (horário flexibilizado).

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-4984
 ■ E-mail: dgp@contato.ufsc.br
 ■ Site: http://dgp.proad.ufsc.br

 ► DEPARTAMENTO DE PROJETOS, 
CONTRATOS E CONVÊNIOS

Planeja, coordena, executa e acompanha os processos de pro-
jetos, contratos terceirizados, convênios nacionais e contratos 
fundacionais.

 ■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h 
às 19h (horário flexibilizado)

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-4234
 ■ E-mail: dpc.proad@contato.ufsc.br
 ■ Site: http://dpc.proad.ufsc.br/

 ► IMPRENSA UNIVERSITÁRIA

A Imprensa Universitária realiza a gestão e execução de servi-
ços gráficos da Universidade Federal de Santa Catarina, dando 
suporte às atividades de ensino, pesquisa e extensão, tais como: 
agendas, blocos, boletins, capas, cartazes, cartões de apresen-
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tação, certificados, convites, crachás, fichas, folders, folhetos, 
formulários, gravação de chapas, livros (inclusive com miolo co-
lorido), panfletos, pastas, revistas, timbres e outros.

 ■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h 
às 19h (horário flexibilizado).

 ■ Telefones: +55 (48) 3721-9700 – Direção Geral
+55 (48) 3721-6230 /9595 – Coordenadoria de Apoio 
Administrativo
+55 (48) 3721-9638 – Coordenadoria Técnica/Orçamento
+55 (48) 3721-6485/8572 – Composição/Entrega de arqui-
vos/originais 
+55 (48) 3721-9600/9833 – Divisão Operacional
+55 (48) 3721-6231 – Serviço de Almoxarifado

 ■ E-mail: imprensa@contato.ufsc.br
imprensa.ufsc@gmail.com (para envio de arquivos/originais)

 ■ Site: http://iu.ufsc.br

4.2.9 Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE)
A Pró-reitoria de Assuntos Estudantis – PRAE é um órgão 
executivo central integrante da Administração Superior da 
Universidade Federal de Santa Catarina, criada com o obje-
tivo de auxiliar o Reitor em suas tarefas executivas, especial-
mente em programas e projetos voltados à política estudantil.  
Suas atribuições são:

 ■  Propor e acompanhar a execução de ações da política de 
assuntos estudantis da universidade, principalmente no 
que se refere ao acesso, à permanência e a conclusão do 
curso de graduação presencial, nas seguintes áreas: mora-
dia estudantil; alimentação; transporte; assistência à saúde; 
inclusão digital; cultura, esporte e lazer; apoio pedagógico; 
movimentos estudantis e políticas sociais;
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 ■  Desenvolver estudos e projetos visando à melhoria admi-
nistrativa, o desenvolvimento organizacional e o aprimo-
ramento 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 proje-
tos junto à comunidade estudantil;

 ■  Manter intercâmbio com outras entidades, visando ao de-
senvolvimento de atividades e serviços de interesse da co-
munidade estudantil;

 ■  Propor e desenvolver políticas de benefícios da Universida-
de, dirigida à comunidade estudantil;

 ■  Propor à autoridade competente a formalização de convê-
nios 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;

 ■  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.

 ► 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



CARTA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO 53

4.2.9.1 Principais áreas subordinadas

 ► COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL - 
COAES

A CoAEs coordena e executa programas voltados ao atendi-
mento das demandas sociais dos estudantes, com o objetivo de 
contribuir para a sua permanência e desempenho acadêmico na 
Universidade. Tem como público alvo estudantes regularmente 
matriculados em cursos de graduação presencial, com renda 
bruta familiar per capita de até um salário mínimo e meio, con-
forme estabelece o Programa Nacional de Assistência Estudantil 
– PNAES. Preferencialmente são atendidos estudantes em sua 
primeira graduação. Atuais Programas: Auxílio Moradia, Auxílio 
Creche,  Bolsa Estudantil UFSC, Bolsa Permanência MEC, Psi-
cologia Educacional.

 ■ Horário de atendimento: 7h às 19h 
 ■ Telefones: (48) 3721-2707 / 3721-9341
 ■ E-mail: coaes.prae@contato.ufsc.br
 ■ Site: http://prae.ufsc.br/coss-coordenadoria-de-servico-social
 ■ Localização: Térreo da BU

 ► COORDENADORIA ADMINISTRATIVA - COAD

A CoAd é responsável por coordenar os encaminhamentos ad-
ministrativos no âmbito da Pró-Reitoria.

 ■ Horário de atendimento: 7h às 19h 
 ■ Telefone: +55 (48) 3721-9911
 ■ E-mail: prae@contato.ufsc.br
 ■ Site: http://prae.ufsc.br/coad-coordenadoria-administrativa/

 ► DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS

O DeAE é responsável por analisar as demandas de auxílio a 
eventos, viagens de estudo (na modalidade visitas técnicas), ho-
mologação das representações discentes e demais solicitações 
realizadas pelos graduandos da UFSC. Atuais Programas: Pro-
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grama de Apoio à Apresentação de Trabalhos Científicos,  Pro-
grama de Apoio à Participação Coletiva em Eventos, Programa 
de Apoio à Realização de Eventos Acadêmicos.

 ■ Horário de atendimento: 7h às 19h 
 ■ Telefone: (48) 3721-2706 
 ■ E-mail: deae@contato.ufsc.br” deae@contato.ufsc.br
 ■ Site: http://prae.ufsc.br/deae-departamento-de-assuntos-es-

tudantis

 ► RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO

Unidade suplementar da UFSC que tem a responsabilidade prin-
cipal de implementar a política de alimentação na Universidade.

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-9203
 ■ E-mail: ru@contato.ufsc.br
 ■ Site: http://ru.ufsc.br

4.2.10  Pró-Reitoria de Desenvolvimento 
e Gestão de Pessoas (PRODEGESP)

A Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas desen-
volve ações com vistas ao gerenciamento de processos na área 
de desenvolvimento humano e social destinadas à melhoria do 
nível de qualidade de vida dos serviços docentes e técnico-adm-
nistrativos em educação da UFSC. Suas atribuições são:

 ■ Promover a articulação com os setores que atuam em 
áreas afind, buscando a interdisciplinaridade na promoção 
do melhor nível de qualidade de vida no trabalho.

 ■ Articular ações continuadas com as comissões de repre-
sentação das categadorias, almejando a melhoria da políti-
ca de pessoal na UFSC.

 ■ Coordenar e acompnhar o desenvolvimento de ações de:
I) Desenvolvimento das políticas de potencialização de 

pessoas;
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II) Admnistração e gerenciamento da vida funcional dos 
servidores;

III) Desenvolvimento de polísitcas de promoção social e à saude.

 ■ Assegura à instituição uma gestão qualificada das ques-
tões relativas à saúde, segurança no trabalho e assistência 
social do servidor.

 ► COMO ACESSAR A PRODEGESP

 ■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h
 ■ Telefone: +55 (48) 3721-9240 / 6227
 ■ Por carta ou pessoalmente: Campus Universitário Reitor João 

David Ferreira Lima, prédio da Reitoria, Térreo – ver mapa.
 ■ E-mail: recepcao.prodegesp@contato.ufsc.br 
 ■ Site: http://prodegesp.ufsc.br

4.2.10.1 Principais áreas subordinadas

 ► DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 
DE PESSOAL (DAP)

Coordena e desenvolve ações de administração de pessoal e 
gerenciamento dos processos de trabalho que envolve questões 
relacionadas às aposentadorias, pensões, exonerações, benefí-
cios e licenças, pagamentos, cadastro e arquivo.

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-2813
 ■ E-mail: direcao.dap@contato.ufsc.br  
 ■ Site: http://prodegesp.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) 3721-4278
 ■ E-mail: das.prodegesp@contato.ufsc.br
 ■ Site: http://das.prodegesp.ufsc.br/
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 ► DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO 
DE PESSOAS (DDP)

Coordena processos de admissão, movimentação, acompanha-
mento, avaliação e de educação institucional destinados aos 
servidores docentes e técnico-administrativos em Educação.

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-4298
 ■ E-mail: saa.ddp@contato.ufsc.br
 ■ Site: http://prodegesp.ufsc.br/ddp/

4.2.11 Secretaria de Planejamento 
e Orçamento (SEPLAN)

A Secretaria de Planejamento e Orçamento é um órgão executi-
vo central, integrante da Administração Superior da Universidade 
Federal de Santa Catarina, criada com o objetivo de auxiliar a 
reitoria em suas tarefas executivas na área de planejamento e 
avaliação institucional, de gestão orçamentária, contábil e finan-
ceira, de informações coorporativas e de orçamento, de plane-
jamento da ocupação física, dos projetos de Arquitetura e Enge-
nharia e da fiscalização de obras e das políticas de governança 
eletrônica e de Tecnologia da Informação e Comunicação.

 ► COMO ACESSAR A SEPLAN

 ■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 
7h30min às 12h e das 14h às 18h

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-2932
 ■ Por carta ou pessoalmente: Rua Desembargador Vitor 

Lima, nº 222, Prédio II da Reitoria, 88040-400 – ver mapa
 ■ E-mail: seplan@contato.ufsc.br
 ■ Site: http://seplan.ufsc.br

4.2.11.1 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.



CARTA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO 57

 ■ Portal de serviços: http://ti.ufsc.br
 ■ Portal de atendimento: http://atendimento.setic.ufsc.br

Caso não seja possível o registro eletrônico no Portal de Atendi-
mento, contate a SeTIC pelo telefone +55 (48) 3721-6333

Contatos administrativos:

 ■ Telefone administrativo: +55 (48) 3721-6372
 ■  E-mail administrativo: setic@contato.ufsc.br
 ■ Site: http://setic.ufsc.br

 ► SUPERINTENDÊNCIA DE ORÇAMENTO

Coordena o orçamento institucional.

 ■ Telefone:  +55 (48) 3721-4205 / 4206 / 4207 / 4208 / 4209
 ■ E-mail: dgo.proplan@contato.ufsc.br
 ■ Site: http://so.seplan.ufsc.br/ 

 ► DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

Coordena, analisa e acompanha a administração orçamentária e 
financeira da Universidade.

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-4212
 ■ E-mail: dcf@contato.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.seplan.ufsc.br
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 ► COORDENADORIA DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL (CCD)

Coordena os certificados digitais da UFSC.

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-6497
 ■ E-mail: ccd@contato.ufsc.br

4.2.12 Secretaria de Cultura e Arte (SeCArte)
A Secretaria de Cultura e Arte tem como objetivo fomentar a cul-
tura de forma ampla, por meio da produção e difusão de projetos 
e programas, é o princípio norteador das ações da Secretaria de 
Cultura da Universidade Federal de Santa Catarina.

As ações da Secretaria de Cultura e Arte estão voltadas para a 
consecução dos seguintes objetivos:

 ■ Desenvolver iniciativas relacionadas às artes na instituição, 
incentivando e apoiando ações e projetos;

 ■ Garantir a diversidade cultural;
 ■ Promover e preservar o patrimônio cultural material e ima-

terial da Universidade;
 ■ Promover a integração entre a Universidade e a Sociedade 

estimulando o desenvolvimento de ações  artístico culturais 
nos campi.

 ►  COMO ACESSAR A SECARTE

 ■ Horário de atendimento externo: segunda-feira à sexta-fei-
ra, das 8h às 12h e das 14h às 18h

 ■ Telefones: +55 (48) 3721-2376
 ■ Por carta ou pessoalmente: Campus Universitário Reitor 

João David Ferreira Lima – Centro de Cultura e Eventos – 
Fundos – Trindade - CEP 88040-900 - Florianópolis - SC 
– Brasil

 ■ E-mail: secarte@contato.ufsc.br
 ■ Redes sociais: https://www.facebook.com/secarte.ufsc

https://www.instagram.com/secarte.ufsc
 ■ Site: http://secarte.ufsc.br
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4.2.12.1 Principais áreas subordinadas

 ► COORDENADORIA DAS FORTALEZAS 
DA ILHA DE SANTA CATARINA

Realiza a gestão das fortalezas de Santa Cruz de Anhatomirim, 
Santo Antônio de Ratones e São José da Ponta Grossa, dando 
suporte à visitação dos monumentos e desenvolvendo ações e 
projetos de restauração, conservação, pesquisa, estudo, docu-
mentação, sistematização de conhecimento, difusão cultural, re-
vitalização turístico-cultural e educação patrimonial voltadas à 
preservação e valorização dessas fortificações.

 ■ Telefone: +55 (48) 3721- 8302
 ■ E-mail: fortalezas@contato.ufsc.br
 ■ Site: http://www.fortalezas.ufsc.br
 ■ Facebook: facebook.com/fortalezas.ufsc
 ■ Instagram: fortalezasdaufsc

 ► DEPARTAMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL (DAC)

Administra os espaços físicos do auditório da Igrejinha da UFSC, 
do Teatro da UFSC, da Casa do Divino, do Hall da Reitoria (par-
te) e da Galeria de Arte da UFSC (fechada para reforma). Plane-
ja, fomenta, produz, organiza e coordena atividades, abertas à 
comunidade, nas áreas de artes visuais, cinema, dança, música, 
teatro, além de prestar assessorias e apoio cultural. Mantém os 
seguintes projetos/atividades culturais permanentes: Coral da 
UFSC, Madrigal da UFSC, Orquestra de Câmara da UFSC, Gru-
po Pesquisa Teatro Novo (adulto), Oficina de Teatro para Ado-
lescentes, Projeto Cena Aberta, Exposições de Artes Visuais, 
Projeto 12:30 (com apresentações artísticas em praça central do 
campus), Cursos e Oficinas de Arte (em diversas linguagens).

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-3853 / 9447 / 6493
 ■ E-mail: dac@contato.ufsc.br
 ■ Site: http://dac.ufsc.br
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 ► DEPARTAMENTO DE CULTURA E EVENTOS (DECEVEN)

Administra espações físicos do Centro de Cultura e Eventos, Au-
ditório e Hall da Reitoria e Templo Ecumênico, planejando, orga-
nizando e coordenando Eventos Institucionais e Cerimoniais de 
Formatura. Planeja, desenvolve e implementa novas tecnologias 
ligadas aos serviços do Centro de Cultura e Eventos, executan-
do plano de divulgação de suas atividades.

 ■ Endereço: Campus Universitário Reitor João David Ferreira 
Lima – Trindade - Centro de Cultura e Eventos - Piso Térreo 
- CEP 88040-900 - Florianópolis - SC – Brasil

 ■ Telefone: +55 48 3721-4768
 ■ E-mail: dceven@contato.ufsc.br
 ■ Site: http://dceven.ufsc.br/

 ► COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Planeja, organiza, coordena e realiza as ações de Infraestrutura 
e Logística do Centro de Cultura e Eventos, Auditório da Reitoria 
e Templo Ecumênico.  

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-3850
 ■ E-mail: reservas.cceven@contato.ufsc.br

 ► COORDENADORIA DE AUDIOVISUAL

Planeja, organiza, coordena todas as atividades audiovisuais 
dos Cerimoniais de Formatura e dos Eventos Institucionais da 
UFSC realizados no Centro de Cultura e Eventos, Auditório da 
Reitoria e no Templo Ecumênico.

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-7355
 ■ E-mail: audiovisual.dceven@contato.ufsc.br

 ► COORDENADORIA DE EVENTOS

Planeja, organiza, coordena e realiza as atividades pertinentes 
aos Cerimoniais de Formatura da UFSC. 
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 ■ Telefone: +55(48) 3721-9781
 ■ E-mail: formatura@contato.ufsc.br
 ■ Site: http://formaturas.dceven.ufsc.br

 ► DIVISÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS

Planeja, organiza, coordena e realiza o cerimonial dos Eventos 
Institucionais de caráter acadêmico.

 ■ Telefone: +55 48 3721-3849
 ■ E-mail: pompilio.fidelis@ufsc.br

 ► NÚCLEO DE ESTUDOS AÇORIANOS

Planeja, organiza e coordena atividades culturais e realiza pes-
quisas para o resgate e difusão da Cultura Açoriana no Estado 
de Santa Catarina.

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-8605
 ■ E-mail: nea@contato.ufsc.br
 ■ Site: http://nea.ufsc.br 

4.2.13 Secretaria de Relações Internacionais 
(SINTER)

Secretaria de Relações Internacionais (SINTER) é o órgão da 
UFSC que tem como tem como missão coordenar, desenvolver e 
expandir o processo de internacionalização da UFSC, com vistas 
à formação de cidadãos com competências globais capazes de 
impactar positivamente a sociedade em que vivem, colaborando 
para a visibilidade e inserção internacional da UFSC em um con-
texto de inclusão e excelência.

Suas principais atribuições são:

 ■ Promover a internacionalização como forma de incentivar a 
excelência científica e tecnológica do País e de proporcio-
nar solidariedade aos povos, buscando intercâmbios e con-
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vênios com instituições de excelência e, ao mesmo tempo, 
promovendo a solidariedade com povos com os quais se 
possam aportar inovação científica e tecnológica e forma-
ção de pessoal;

 ■ Elaborar, propor e coordenar a execução das políticas de 
cooperação institucional e internacional;promover o inter-
câmbio científico, tecnológico, cultural, artístico e filosófico 
com outras instituições internacionais;

 ■ Promover o intercâmbio científico, tecnológico, cultural, ar-
tístico 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 e pesquisadores a propo-
rem acordos de cooperação e participarem de atividades 
internacionais, tais como desenvolvimento de projetos con-
juntos com instituições estrangeiras;

 ■ Auxiliar estudantes, professores e pesquisadores estran-
geiros, participantes de programas de intercâmbio interna-
cional, na regularização de sua situação no Brasil, no que 
se refere à moradia, vistos, atividades culturais etc.;

 ■ Orientar os estudantes estrangeiros a efetuarem suas ma-
trículas e interagirem com a comunidade universitária e a 
sociedade em geral.

 ► COMO ACESSAR A SINTER

 ■ Horários de atendimento externo: 
Coordenadoria de Programas Internacionais: de segunda a 
sexta-feira, das 7 às 19h
Coordenadoria de Apoio Administrativo: de segunda a  
sexta-feira, das 8 às 17h
Coordenadoria de Convênios Internacionais: de segunda a 
sexta-feira, das 7h às 19h

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-6406
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 ■ Por carta ou pessoalmente: Avenida Desembargador Vitor 
Lima, nº 222 - Reitoria II, 1º andar - CEP 88040-400, Floria-
nópolis/SC

 ■ E-mail: caa.sinter@contato.ufsc.br
 ■ Site: sinter.ufsc.br

4.2.14 Secretaria de Aperfeiçoamento  
Institucional (SEAI)

A Secretaria de Aperfeiçoamento Institucional é responsável 
por auxiliar o Gabinete da Reitoria na análise, instrução e en-
caminhamento de processos administrativos de sua competên-
cia, processos administrativos disciplinares e sindicâncias, bem 
como sistematizar, elaborar e analisar as normas internas da 
UFSC. Suas principais atribuições são:

 ■ proferir julgamento em processo administrativo, de qualquer 
natureza, cuja manifestação última seja de competência do 
Reitor, sujeito à homologação deste;

 ■ sistematizar as normas internas da Universidade e elabo-
rar/analisar projetos de novas normas;

 ■ manifestar-se a respeito das solicitações e recomenda-
ções do Ministério Público, dando-lhes o respectivo enca-
minhamento.

 ► COMO ACESSAR A SEAI

 ■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h 
às 12h e das 14h às 18h

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-8416 / 4084 / 9573
 ■ Por carta ou pessoalmente: Campus Universitário Reitor 

João David Ferreira Lima, Reitoria, 1º andar (junto ao Ga-
binete da Reitoria) – Bairro: Trindade – CEP: 88040-900 – 
Florianópolis/SC

 ■ E-mail: seai@contato.ufsc.br
 ■ Site: http://seai.ufsc.br
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4.2.15 Secretaria de Obras,  
Manutenção e Ambiente (SEOMA)
 ► COMO ACESSAR A SEOMA

 ■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h 
às 12h e das 14h às 18h

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-5174 / 8658
 ■ Por carta ou pessoalmente: Campus Universitário Reitor 

João David Ferreira Lima.
 ■ E-mail: seoma@contato.ufsc.br
 ■ Site: http://seoma.ufsc.br

 ► DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDIAL  
E DE INFRAESTRUTURA

Realiza a manutenção predial e de infraestrutura da Universidade.

 ■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h 
às 19h 

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-3846
 ■ E-mail: dmpi.seoma@contato.ufsc.br
 ■ Site: http://dmpi.seoma.ufsc.br

 ► PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

Coordena e executa a manutenção de bens móveis e imóveis da 
Universidade, além da manutenção das áreas verdes e jardins 
nas áreas da UFSC em Florianópolis.

 ■ Horário de atendimento Administrativo: de segunda a sex-
ta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h.

 ■ Horário de atendimento da Manutenção: de segunda a sex-
ta-feira, das 7h:30min às 11h:30min e das 13h às 17h.

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-9333 / 3721-9541 /3721-6044
 ■ E-mail: prefeitura@contato.ufsc.br
 ■ Site: http://pu.ufsc.br
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 ► DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

Fiscaliza a execução de obras de engenharia nos campi da Uni-
versidade.

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-5104
 ■ E-mail: dfo@contato.ufsc.br
 ■ Site: http://dfo.seoma.ufsc.br

 ► DEPARTAMENTO DE PROJETOS 
DE ARQUITETURA E ENGENHARIA (DPAE)

Planeja e Projeta o espaço físico dos Campi da UFSC referente 
a edificações, infraestruturas e áreas externas.

 ■ Telefone:  +55 (48) 3721-2910 / 3841
 ■ E-mail: dpae@contato.ufsc.br 
 ■ Site: http://dpae.seoma.ufsc.br

4.2.16 Secretaria de Inovação (SINOVA)
A Secretaria de Inovação da UFSC (SINOVA) trabalha para forta-
lecer as parcerias da UFSC com empresas, órgãos de governo e 
demais organizações da sociedade civil, criando oportunidades 
para que as atividades de ensino, pesquisa e extensão se bene-
ficiem dessas interações e contribuindo para o desenvolvimento 
econômico e social do País, bem como o desenvolvimento e a 
inovação tecnológicas.

Os principais objetivos da SINOVA são:

 ■ Promover a Inovação aberta e a cultura do empreendedo-
rismo;

 ■ Criar sinergia com diferentes segmentos da sociedade e 
setor produtivo;

 ■ Identificar e criar oportunidades para projetos cooperados;
 ■ Atuar de forma integrada e transversal com as ações de 

ensino, pesquisa e extensão da UFSC;
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 ■ Gerenciar questões relativas à propriedade e a gestão dos 
direitos sobre a criação e propriedade intelectual.

 ► COMO ACESSAR A SINOVA

 ■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h 
 ■ Telefone: +55 (48) 3721-2346
 ■ Por carta ou pessoalmente: Avenida Desembargador Vitor 

Lima, 222 - Loja 03.
 ■ Reitoria Prédio 2. Campus Universitário Reitor João David 

Ferreira Lima
 ■ E-mail: sinova@contato.ufsc.br
 ■ Site: http://sinova.ufsc.br

4.2.17 Secretaria de Segurança Institucional (SSI)
 ► COMO ACESSAR A SSI

 ■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h 
às 12h e das 14h às 18h

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-9628 / 8326
 ■ Por carta ou pessoalmente: Rua: Roberto Sampaio Gon-

zaga, antigo prédio do DAE, próximo a rótula junto a CEF. 
Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima.

 ■ E-mail: seguranca@contato.ufsc.br
 ■ Site: http://seguranca.ufsc.br

4.2.18 Secretaria de Esportes (SESP)
 ► COMO ACESSAR A SESP

 ■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h 
às 12h e das 14h às 18h

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-4578
 ■ Por carta ou pessoalmente: Campus Universitário Reitor 

João David Ferreira Lima.
 ■ Site: http://sesp.ufsc.br
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4.2.18.1 Principais áreas subordinadas

 ►  UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB)

Desenvolve ações EAD na busca pela ampliação e interioriza-
ção da oferta de cursos e programas de educação superior.

 ■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h 
às 12h e das 14h às 18h

4.2.19 Secretaria de Ações Afirmativas 
e Diversidades (SAAD)
 ► COMO ACESSAR A SAAD

 ■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h 
às 12h e das 14h às 18h

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-5944
 ■ Por carta ou pessoalmente: Campus Universitário Reitor 

João David Ferreira Lima. Piso térreo - Reitoria. 
 ■ E-mail: saad@contato.ufsc.br
 ■ Site: http://saad.ufsc.br

 ► COORDENADORIA DE ACESSIBILIDADE EDUCACIONAL

Responsável por propor, coordenar e apoiar a execução da políti-
ca 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

4.2.20 Secretaria de Educação a Distância (SEAD)
Visando colocar a UFSC em um lugar de destaque no cenário da 
educação nacional é atribuição da SEAD, garantir qualidade em 
todas as etapas de planejamento, implantação e promoção nas 
atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidos pela 
UFSC na modalidade EAD. Sua atuação está fundamentada nos 
seguintes objetivos:
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 ■ Coordenar as ações inerentes à concepção, utilização e im-
plementação da Educação a Distância (EAD), promovendo 
e integrando ações com as demais instâncias institucionais;

 ■ Apoiar a Reitoria na articulação de estratégica das políticas 
de EAD;

 ■ Propor, implementar e coordenar termos de cooperação 
com outros órgãos com relação à EAD;

 ■ Promover o intercambio com entidades públicas e priva-
das, visando o desenvolvimento e aperfeiçoamento da 
EAD como política e prática de promoção de pessoas;

 ■ Assessorar as Pró-Reitorias e Secretarias no planejamento 
das diretrizes inerentes às capacitações de servidores da 
UFSC na modalidade EAD;

 ■ Oferecer em consonância com as Pró-Reitorias de Ensi-
no, Pesquisa e Extensão, cursos e atividades formativas a 
distância de graduação, de pós-graduação, de extensão e 
outros;

 ■ Coordenar o Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) 
na UFSC e suas respectivas ofertas de cursos;

 ■ Coordenar ações para captação de recursos em projetos 
institucionais na modalidade EAD;

 ■ Participar em órgãos colegiados de extensão, graduação e 
pós-graduação, designando representantes do EAD;

 ■ Convocar e presidir a Câmara de Coordenadores de EAD;
 ■ Emitir parecer, quando solicitada, sobre a criação, expan-

são, modificação e formulação de políticas em EAD;
 ■ Oportunizar estrutura, regulamentação e competências em 

EAD para a oferta de cursos de capacitação, graduação e 
pós-graduação a distância;

 ■ Promover o desenvolvimento humano, técnico e adminis-
trativo de docentes e STAEs para utilização de tecnologias 
de EAD em salas de aula e/ou nas rotinas diárias;
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 ■ Executar outras atividades inerentes à área de EAD ou que 
venham a ser delegadas pelo(a) reitor(a).

 ► COMO ACESSAR A SEAD

 ■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h 
às 12h e das 14h às 18h 

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-6993
 ■ Por carta ou pessoalmente: Rua Dom Joaquim, 757 – Cen-

tro de Florianópolis
 ■ E-mail: contato@sead.ufsc.br
 ■ Site: http://www.sead.ufsc.br
 ■ Telefone: +55 (48) 3721-8325
 ■ Por carta ou pessoalmente: Universidade Federal de Santa 

Catarina - Centro Sócio-Econômico- Bloco F – 4º andar - 
Campus Reitor João David Ferreira Lima - Trindade – Flo-
rianópolis/ SC – 88040-970

 ■ E-mail: ead@ead.ufsc.br
 ■ Site: http://ead.ufsc.br

4.3 UNIDADES DE ENSINO
4.3.1 Campus de Araranguá

4.3.1 1 Centro de Ciências, Tecnologias e Saúde

 ■ Site: http://cts.ararangua.ufsc.br 

 ► RECEPÇÃO E PROTOCOLO

 ■ Horário de Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 
7h30min às 22 horas;

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-6255
 ■ Por carta ou pessoalmente: Rodovia Governador Jorge La-

cerda, nº 3201, Bloco B-Térreo, Jardim das Avenidas, Ara-
ranguá/SC. CEP: 88906-072
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 ■ E-mail: comunicacao.ara@contato.ufsc.br
 ■ Site: http://ararangua.ufsc.br

 ► DIRETORIA ADMINISTRATIVA DOS CAMPI FORA DE SEDE 

 ■ Horário de Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h 
às 17 horas

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-4679
 ■ Por carta ou pessoalmente: Rodovia Governador Jorge La-

cerda, nº 3201, Bloco B-Térreo, Jardim das Avenidas, Ara-
ranguá/SC. CEP: 88906-072

 ■ E-mail: comunicacao.ara@contato.ufsc.br
 ■ Site: http://ararangua.ufsc.br

 ► SECRETARIA DE APOIO À DIREÇÃO DE CENTRO (SAD/CTS)

 ■ Horário de Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 08h 
às 12h horas e das 13h30min às 17h30min

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-2198
 ■ Por carta ou pessoalmente: Rodovia Governador Jorge La-

cerda, nº 3201, Bloco B-1º piso, Jardim das Avenidas, Ara-
ranguá/SC. CEP: 88906-072

 ■ E-mail: sad.cts.ara@contato.ufsc.br
 ■ Site: http://cts.ararangua.ufsc.br/sad/

 ► SECRETARIA INTEGRADA DE GRADUAÇÃO (SIG/CTS)

 ■ Horário de Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 08 
horas às 12h e das 13h às 20 horas

 ■ Telefones: +55 (48) 3721-4680 / +55 (48) 3721-6936 /+55 
(48) 3721-6448 /+55 (48) 3721-6937

 ■ Por carta ou pessoalmente: Rodovia Governador Jorge La-
cerda, nº 3201, Bloco B-Térreo, Jardim das Avenidas, Ara-
ranguá/SC. CEP: 88906-072

 ■ E-mail: sig.cts.ara@contato.ufsc.br
 ■ Site: http://sig.cts.ararangua.ufsc.br/
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 ► SECRETARIA INTEGRADA DE DEPARTAMENTOS (SID/CTS)

 ■ Horário de Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 08 
horas às 12h e das 13h às 20 horas

 ■ Telefones: +55 (48) 3721-6940 / +55 (48) 3721-6956 
 ■ Por carta ou pessoalmente: Rodovia Governador Jorge La-

cerda, nº 3201, Bloco B-1º piso, Jardim das Avenidas, Ara-
ranguá/SC. CEP: 88906-072

 ■ E-mail: sid.cts.ara@contato.ufsc.br
 ■ Site: http://sid.cts.ararangua.ufsc.br/

 ► SECRETARIA INTEGRADA DE PÓS-GRADUAÇÃO (SIPG/CTS)

 ■ Horário de Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 08 
horas às 12h e das 13h às 19 horas

 ■ Telefones: +55 (48) 3721-6250 / +55 (48) 3721-6944 
 ■ Por carta ou pessoalmente: Rua Pedro João Pereira, nº 

150, Térreo, Mato Alto, Araranguá/SC. CEP: 88905-120
 ■ E-mail:   sipg.cts.ara@contato.ufsc.br
 ■ Site: http://sipg.cts.ararangua.ufsc.br/

4.3.1.1.1 Cursos oferecidos1

Engenharia da Computação (G), Fisioterapia (G), Engenharia de 
Energia (G), Medicina (G), Tecnologias da Informação e Comu-
nicação (G/PG), Física (PG), Energia e Sustentabilidade (PG) e 
Ciências da Reabilitação (PG).

4.3.2 Campus de Blumenau 
4.3.2.1 Centro de Blumenau

4.3.2.1.1 Departamentos do Centro 

 ► DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS E EDUCAÇÃO 
(CEE)

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-3348 | +55 (48) 3721-3347

1Graduação – G; Pós-Graduação – PG.
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 ■  E-mail: cee@contato.ufsc.br
 ■  Site: http://cee.blumenau.ufsc.br/

 ► DEPARTAMENTO DE CONTROLE, AUTOMAÇÃO E 
COMPUTAÇÃO (CAC)

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-3348 | +55 (48) 3721-3347
 ■ E-mail: cac.bnu@contato.ufsc.br
 ■  Site: http://cac.blumenau.ufsc.br/

 ►  DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA TÊXTIL (DET)

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-3348 | +55 (48) 3721-3347
 ■ E-mail: det.bnu@contato.ufsc.br
 ■ Site: http://det.blumenau.ufsc.br/

 ► DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA (MAT)

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-3348 | +55 (48) 3721-3347
 ■ E-mail: mat.bnu@contato.ufsc.br
 ■ Site: http://mat.blumenau.ufsc.br/

 ► COORDENADORIA ESPECIAL DE ENGENHARIA DE 
MATERIAIS (EMT)

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-3348 | +55 (48) 3721-3347
 ■ E-mail: emt.bnu@contato.ufsc.br
 ■ Site: http://emt.blumenau.ufsc.br/

4.3.2.1.2 Secretarias

 ► SECRETARIA ADMINISTRATIVA

 ■ Endereço: Rua João Pessoa, nº 2.514 - Velha. CEP: 89036-
004 – Blumenau – SC

 ► SECRETARIA ACADÊMICA

 ■ Rua João Pessoa, nº 2.750 - Velha. CEP: 89036-256 – Blu-
menau – SC

 ■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h 
às 12h e das 14h às 18h

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-6308 | +55 (47) 3232-5101
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 ■ E-mail: blumenau@contato.ufsc.br
 ■ Site: http://guiadoestudante.blumenau.ufsc.br/secretaria-a-

cademica/

 ► SECRETARIA DE COLEGIADOS DE CURSO DE 
GRADUAÇÃO

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-3399 | +55 (47) 3232-5199
 ■ Site: http://guiadoestudante.blumenau.ufsc.br/secretaria-gra-

duacao/

 ► SECRETARIA DE DEPARTAMENTOS

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-3348 | +55 (48) 3721-3347
 ■ Site: http://blumenau.ufsc.br/departamentos/

 ► SECRETARIA DE PÓS-GRADUAÇÃO

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-6308 | +55 (47) 3232-5101 Site: 
http://guiadoestudante.blumenau.ufsc.br/secretaria-pos-
graduacao/

4.3.2.1.3 Cursos oferecidos

Engenharia de Controle e Automação (G), Engenharia de Mate-
riais (G), Engenharia Têxtil (G/PG), Ensino de Física (PG), Mate-
mática (G/PG), Nanociência, Processos e Materiais Avançados 

(PG) e Química (G).

4.3.3 Campus de Curitibanos
4.3.3.1 Centro de Ciências Rurais

 ■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h 
às 12h e das 14h às 18h

 ■ Telefone: (48) 3721-6455 e (49) 2122-0305
 ■ Por carta ou pessoalmente: Rod. Ulysses Gaboardi, Km 3. 

89520-000 – Curitibanos – SC
 ■ E-mail: curitibanos@contato.ufsc.br
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 ■ Site: http://curitibanos.ufsc.br
 ■ Facebook: @UFSCCuritibanos
 ■ Instagram: @ufsccuritibanos

4.3.3.1.1 Cursos oferecidos

Agronomia (G), Ecossistemas Agrícolas e Naturais, (PG) Enge-
nharia Florestal (G) e Medicina Veterinária (G).

4.3.4 Campus de Florianópolis
4.3.4.1 Centro de Ciências Agrárias

 ■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h 
às 12h e das 14h às 18h

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-5404
 ■ Por carta ou pessoalmente: Centro de Ciências Agrárias.  

Universidade Federal de Santa Catarina. Rodovia Admar 
Gonzaga, nº 1346. Itacorubi – 88034-000 – Florianópolis – SC 

 ■ E-mail: cca@contato.ufsc.br
 ■ Site: http://cca.ufsc.br

4.3.4.1 1 Departamentos do Centro

 ► COORDENAÇÃO ESPECIAL DE AGRONOMIA

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-2920
 ■ E-mail: agr@contato.ufsc.br

 ► DEPARTAMENTO DE AQUICULTURA

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-5471
 ■ E-mail: aqi@contato.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
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 ■ Site: http://cal.cca.ufsc.br//

 ► DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA RURAL

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-7471 / 2919
 ■ E-mail: enr@contato.ufsc.br
 ■ Site: http://www.enr.cca.ufsc.br

 ► DEPARTAMENTO DE FITOTECNIA

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-5330 / 5335
 ■ E-mail: fit@contato.ufsc.br 
 ■ Site: http://fit.ufsc.br/

 ► DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA  
E DESENVOLVIMENTO RURAL

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-2647 / 7475
 ■ E-mail: zdr@contato.ufsc.br
 ■ Site: http://dzdr.cca.ufsc.br

4.3.4.1.2 Cursos oferecidos

Agroecossistemas (PG), Agronomia (G), Aquicultura (PG), Ciên-
cia dos Alimentos (PG), Ciência e Tecnologia de Alimentos (G), 
Engenharia de Aquicultura (G), Ensino de Biologia (PG), Recur-
sos Genéticos Vegetais (PG) e Zootecnia (G).

4.3.4.2 Centro de Ciências Biológicas

 ■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h 
às 12h e das 14h às 18h

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-9321
 ■ Por carta ou pessoalmente: Campus Universitário Reitor 

João David Ferreira Lima, Centro de Ciências Biológicas 
–  ver mapa

 ■ E-mail: direcao.ccb@contato.ufsc.br
 ■ Site: http://portal.ccb.ufsc.br
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4.3.4.2.1 Departamentos do Centro

 ► DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA CELULAR, 
EMBRIOLOGIA E GENÉTICA

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-4760 / 6904
 ■ 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

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-9099 / 4755
 ■ E-mail: ecz@ccb.ufsc.br 
 ■ Site: http://ecz.ccb.ufsc.br

 ► DEPARTAMENTO DE FARMACOLOGIA

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-9491 / 2470
 ■ E-mail: fmc@contato.ufsc.br
 ■ Site: http://farmaco.ufsc.br

 ► DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA, 
IMUNOLOGIA E PARASITOLOGIA

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-4633/ 7159
 ■ E-mail: mip@contato.ufsc.br
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 ■ Site: http://mip.ccb.ufsc.br

 ► DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS MORFOLÓGICAS

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-9229
 ■ E-mail: mor@contato.ufsc.br
 ■ Site: http://www.mor.ufsc.br

4.3.4.2.2 Cursos oferecidos

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

4.3.4.3 Centro de Comunicação e Expressão

 ■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h 
às 12h e das 14h às 18h

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-9351 / 6580
 ■ Por carta ou pessoalmente: Campus Universitário Reitor 

João David Ferreira Lima, Centro de Comunicação e Ex-
pressão – ver mapa

 ■ E-mail: cce@contato.ufsc.br
 ■ Site: http://portal.cce.ufsc.br

4.3.4.3.1 Departamentos do Centro

 ► DEPARTAMENTO DE LIBRAS

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-4639 / 4638
 ■ E-mail: lsb@contato.ufsc.br
 ■ Site: http://dlsb.paginas.ufsc.br

 ► DEPARTAMENTO DE ARTES

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-3798
 ■ E-mail: art@contato.ufsc.br
 ■ Site: http://art.ufsc.br
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 ► DEPARTAMENTO DE EXPRESSÃO GRÁFICA

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-9285 /  6504
 ■ E-mail: egr.ufsc@gmail.com
 ■ Site: http://egr.ufsc.br

 ► DEPARTAMENTO DE JORNALISMO

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-9215 / 6595
 ■  E-mail: dejorufsc@gmail.com 
 ■  Site: http://jornalismo.ufsc.br

 ► DEPARTAMENTO DE LÍNGUA E 
LITERATURA ESTRANGEIRAS

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-6607 / 9288
 ■ E-mail: llesec@contato.ufsc.br
 ■ Site: http://www.lle.cce.ufsc.br

 ► DEPARTAMENTO DE LÍNGUA E 
LITERATURA VERNÁCULAS

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-3751 / 9817
 ■ E-mail: llv@contato.ufsc.br
 ■ Site: http://vernaculas.paginas.ufsc.br

4.3.4.3.2 Cursos oferecidos

Animação (G), Artes Cênicas (G), Cinema (G), Design (G/PG), 
Design de Produto (G), Jornalismo (G/PG), Letras – Português 
noturno (G), Letras – Português diurno (G), Letras – Português 
Licenciatura EAD (G), Letras - Alemão (G),  Letras – Espanhol 
(G),  Letras – Francês (G),  Letras –Italiano (G), Letras – Inglês 
(G),  Secretariado Executivo (G), Letras – Libras Licenciatura 
(G), Letras - Libras Bacharelado (G), Letras – Libras Licencia-
tura EAD (G), Letras - Libras Bacharelado EAD (G), Linguística 
(PG), Literatura (PG), Inglês: Estudos Linguísticos e Literários 
(PG), Estudos da Tradução (PG), Especialização em Linguagens 
e Educação a Distância (PG) e Mestrado Profissional em Letras 
– PROFLETRAS (PG).
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4.3.4.4 Centro de Ciências da Saúde 

 ■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h 
às 12h e das 14h às 18h

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-9394 / 9525 / 9785
 ■ Por carta ou pessoalmente: Campus Universitário Reitor 

João David Ferreira Lima, Centro de Ciências da Saúde – 
ver mapa.

 ■ Site: http://portalccs.ufsc.br

4.3.4.4.1 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
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 ■ Site: http://www.cirurgia.ufsc.br

 ► 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

 ► DEPARTAMENTO DE FONOAUDIOLOGIA

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-4912
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 ■ E-mail: fon@contato.ufsc.br
 ■ Site: http://fon.ufsc.br

4.3.4.4.2 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 Multi-
profissional em Saúde da Família (PG), Saúde Mental e Atenção 
Psicossocial (PG) e Saúde Pública (PG).

4.3.4.5 Centro de Ciências Jurídicas 

 ■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h 
às 12h e das 14h às 18h

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-9372 / 9479
 ■ Por carta ou pessoalmente: Campus Universitário Reitor 

João David Ferreira Lima, Centro de Ciências Jurídicas – 
ver mapa.

 ■ E-mail: ccj@contato.ufsc.br
 ■ Site: http://ccj.ufsc.br

4.3.4.5.1 Departamentos do Centro

 ► DEPARTAMENTO DE DIREITO

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-9292 / 9815
 ■ E-mail: direito@contato.ufsc.br
 ■ Site: http://ccj.ufsc.br/

4.3.4.5.2 Cursos oferecidos

Direito (G/PG).

4.3.4.6 Centro de Desportos 

 ■ Horário de atendimento: 08h às 12h e das 13h às 17h
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 ■ Telefone: +55 (48) 3721-9217
 ■ Por carta ou pessoalmente: Campus Universitário Reitor 

João David Ferreira Lima, Centro de Desportos – ver mapa.
 ■ Site: http://portalcds.ufsc.br

4.3.4.6.1 Departamentos do Centro

 ► DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-9462 / 9062
 ■ E-mail: secretariadef@cds.ufsc.br
 ■ Site: http://def.ufsc.br

4.3.4.6.2 Cursos oferecidos

Educação Física (Licenciatura ou Bacharelado) (G/PG).

4.3.4.7 Centro de Ciências da Educação

 ■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h15 
às 20h

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-3553 / 3550
 ■ Por carta ou pessoalmente: Campus Universitário Reitor 

João David Ferreira Lima, Centro de Ciências da Educação 
– ver mapa.

 ■ E-mail: secretaria.ced@contato.ufsc.br / direcao.ced@con-
tato.ufsc.br / coordenadoria.ced@contato.ufsc.br

 ■ Site: http://portal.ced.ufsc.br

4.3.4.7.1 Departamentos do Centro

 ► DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-4075
 ■ E-mail: cin@contato.ufsc.br
 ■ Site: http://cin.ced.ufsc.br
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 ► DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO CAMPO

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-4489
 ■ E-mail: edc@contato.ufsc.br
 ■ Site: http://edc.ufsc.br/

 ► DEPARTAMENTO DE ESTUDOS  
ESPECIALIZADOS EM EDUCAÇÃO

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-4493
 ■ E-mail: eed@contato.ufsc.br
 ■ Site: http://www.eed.ced.ufsc.br

 ► DEPARTAMENTO DE METODOLOGIA DE ENSINO

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-2249 / 3567
 ■ E-mail: secretariamen@gmail.com
 ■ Site: http://www.men.ufsc.br/

 ► COLÉGIO DE APLICAÇÃO (CA)

Unidade educacional que atende ao Ensino Fundamental e 
Médio, que funciona em prédio próprio, vinculado ao Centro 
de Ciências da Educação da Universidade Federal de Santa 
Catarina, localizado no Campus Universitário, Bairro Trindade, 
Florianópolis.

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-9527 / 4481 / 9691
 ■ E-mail: colegioaplicacao@contato.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 cam-
po da educação infantil.

 ■ Telefones: +55 (48) 3721-9432 / 2787 / 2788
 ■ E-mail: direcao.ndi@contato.ufsc.br 

secretaria.ndi@contato.ufsc.br
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 ■ Site: http://ndi.ufsc.br

4.3.4.7.2 Cursos oferecidos

Biblioteconomia (G), Educação do Campo – Licenciatura (G), 
Arquivologia (G), Pedagogia (G), Ciência da Informação (G/PG), 
Educação (PG), Ensino de História (PG) e Educação Científica e 
Tecnológica (PG).

4.3.4.8 Centro de Filosofia e Ciências Humanas 

 ■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h 
às 12h e das 14h às 18h

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-9330
 ■ Por carta ou pessoalmente: Campus Universitário Reitor 

João David Ferreira Lima, Centro de Filosofia e Ciências 
Humanas – ver mapa. 

 ■ E-mail: caa.cfh@contato.ufsc.br
 ■ Site: http://www.portalcfh.ufsc. br

4.3.4.8.1 Departamentos e áreas do Centro

 ► DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-4129
 ■ E-mail:  ant@contato.ufsc.br
 ■ Site: http://www.ant.cfh.ufsc.br

 ► DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-4457
 ■ E-mail: wfil@cfh.ufsc.br
 ■ Site: http://fil.cfh.ufsc.br

 ► DEPARTAMENTO DE GEOCIÊNCIAS 

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-2627
 ■ E-mail: gcn@contato.ufsc.br 
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 ■ Site: http://gcn.cfh.ufsc.br

 ► DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-3502
 ■ E-mail: dgl@contato.ufsc.br
 ■ Site: http://geologia.ufsc.br

 ► DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-4881
 ■ E-mail: hst@contato.ufsc.br
 ■ Site: http://historia.ufsc.br

 ► DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-9283
 ■ E-mail: psicologia@contato.ufsc.br
 ■ Site: http://psicologia.cfh.ufsc.br

 ► DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA E CIÊNCIA POLÍTICA

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-9250
 ■ E-mail: spo@contato.ufsc.br
 ■ Site: http://scp.paginas.ufsc.br

 ► COORDENADORIA ESPECIAL DE MUSEOLOGIA

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-4149
 ■ E-mail: museologia@contato.ufsc.br
 ■ Site: http://museologia.ufsc.br

4.3.4.8.2 Cursos oferecidos

Antropologia (G), Antropologia Social (PG), Ciências Sociais 
(G), Desastres Naturais (PG), Filosofia (G/PG), Geografia (G/
PG), Geologia (G/PG), História (G/PG), Interdisciplinar em Ciên-
cias Humanas (PG), Licenciatura Intercultural Indígena do Sul 
da Mata Atlântica (G), Museologia (G),  Psicologia (G/PG) e  
Sociologia Política (PG).
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4.3.4.9 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 Ma-
temáticas – ver mapa. 

 ■ Por e-mail: direcao@cfm.ufsc.br
 ■ Pelo site: http://cfm.ufsc.br

4.3.4.9.1 Departamentos do Centro

 ► COORDENADORIA ESPECIAL DE OCEANOGRAFIA (OCN)

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-3532
 ■ E-mail: ocn@contato.ufsc.br

 ► DEPARTAMENTO DE QUÍMICA

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-6844 / 6845 / 6846
 ■ E-mail: secretar@qmc.ufsc.br
 ■ Site: http://www.qmc.ufsc.br

 ► DEPARTAMENTO DE FÍSICA

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-6831/ 6772 / 9234
 ■ E-mail: chefia@fsc.ufsc.br  
 ■ Site: http://www.fsc.ufsc.br

 ► DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-6560 / 6811 / 9221
 ■ E-mail: mtm@contato.ufsc.br
 ■ Site: http://www.mtm.ufsc.br

4.3.4.9.2 Cursos oferecidos

Matemática (G/PG), Física (G/PG), Química (G/PG) e Educação 

Científica e Tecnológica (PG).
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4.3.4.10 Centro Socioeconômico

 ■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 07h 
às 19h.

 ■ Endereço: Centro Socioeconômico. Campus Universitário 
Reitor João David Ferreira Lima.

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-9560
 ■ E-mail: cse@contato.ufsc.br
 ■ Site: http://cse.ufsc.br

4.3.4.10.1 Departamentos do Centro

 ► DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO

 ■ Telefones: +55 (48) 3721-6618
 ■ E-mail: cad@contato.ufsc.br
 ■ Site: http://cad.ufsc.br

 ► DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-9383
 ■ E-mail: ccn@contato.ufsc.br
 ■ Site: http://dvl.ccn.ufsc.br

 ► DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E RELAÇÕES 
INTERNACIONAIS

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-9458
 ■ E-mail: cnm@contato.ufsc.br
 ■ Site: http://cnm.ufsc.br

 ► DEPARTAMENTO DE SERVIÇO SOCIAL

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-3800
 ■ E-mail: dss@contato.ufsc.br
 ■ Site: http://dss.ufsc.br/
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4.3.4.10.2 Cursos oferecidos

Administração (G/PG), Administração Pública (G), Administração 
Universitária (PG), Ciências Contábeis (G/PG), Ciências Econô-
micas (G/PG), Relações Internacionais (G/PG), Serviço Social 
(G/PG).

4.3.4.11 Centro Tecnológico 

 ■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h 
às 12h e das 14h às 18h

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-9339 / 9340 / 9343
 ■ Por carta ou pessoalmente: Campus Universitário Reitor 

João David Ferreira Lima, Centro Tecnológico – ver mapa.
 ■ E-mail:  secretaria.ctc@contato.ufsc.br
 ■ Site: http://portal.ctc.ufsc.br

4.3.4.11.1 Departamentos do Centro

 ► DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E URBANISMO

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-4766
 ■ E-mail: arq@contato.ufsc.br
 ■ Site:  http://arq.ufsc.br

 ► DEPARTAMENTO DE AUTOMAÇÃO E SISTEMAS

 ■  Telefone: +55 (48) 3721-9934 / 4849
 ■ E-mail: das@contato.ufsc.br
 ■ Site: http://das.ufsc.br

 ► DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL

 ■  Telefone: +55 (48) 3721-4981
 ■ E-mail: ecv@contato.ufsc.br 
 ■ Site: http://ecv.ufsc.br
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 ► DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA 
E ELETRÔNICA (EEL)

 ■  Telefone: +55 (48) 3721-2260
 ■ E-mail: deel@eel.ufsc.br
 ■ Site: http://deel.ufsc.br

 ► DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DO CONHECIMENTO 
(EGC)

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-7250
 ■ E-mail: secdepto@egc.ufsc.br
 ■ Site: http://egc.ufsc.br

 ► DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECÂNICA

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-9225
 ■ E-mail: emc@contato.ufsc.br
 ■ Site: http://emc.ufsc.br

 ► DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E 
SISTEMAS (EPS)

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-7001
 ■ E-mail: deps@contato.ufsc.br
 ■ Site: http://deps.ufsc.br

 ► DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUÍMICA 
E ENGENHARIA DE ALIMENTOS (EQA)

 ■ Telefones: +55 (48) 3721-4064 / 6340
 ■ E-mail: eqa@contato.ufsc.br
 ■ Site: http://eqa.ctc.ufsc.br

 ► DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA 
SANITÁRIA E AMBIENTAL (ENS)

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-9597 / 7704
 ■ E-mail: ens@contato.ufsc.br
 ■ Site: http://dens.paginas.ufsc.br
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 ► DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA E ESTATÍSTICA

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-9942 / 9498
 ■ E-mail: ine@contato.ufsc.br
 ■ Site: http://ine.ufsc.br

4.3.4.11.2 Cursos oferecidos

Arquitetura e Urbanismo (G/PG), Ciências da Computação (G/ 
PG), Ciência e Engenharia de Materiais (PG), Engenharia Am-
biental (PG), Engenharia Civil (G/ PG), Engenharia de Alimentos 
(G/PG), Engenharia de Automação e Sistemas (PG), Engenharia 
de Controle e Automação (G), 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 e Gestão do Conhecimento (PG), En-
genharia Elétrica (G/PG), Engenharia Eletrônica (G), Engenharia 
Mecânica (G/PG), Engenharia Química (G/PG), Engenharia Sa-
nitária e Ambiental (G), Métodos e Gestão em Avaliação (PG), 
Sistemas de Informação (G) e Urbanismo, História e Arquitetura 
da Cidade (PG).

4.3.5 Campus de Joinville
4.3.5.1 Centro Tecnológico de Joinville

 ■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h 
às 12h e das 14h às 18h

 ■ Telefone: +55 (47) 3461-5900
 ■ Por carta ou pessoalmente: Rua Presidente Prudente de Mo-

raes, nº 406. Santo Antônio – 89218-000 – Joinville – SC.
 ■ E-mail: cem@contato.ufsc.br
 ■ Site: http://joinville.ufsc.br
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4.3.5.1.1 Cursos oferecidos

Engenharia Aeroespacial (G), Engenharia Automotiva (G), En-
genharia Ferroviária e Metroviária (G), Engenharia Mecatrôni-
ca (G), Engenharia Naval (G), Engenharia de Infraestrutura (G),  
Engenharia de Logística e Transporte (G) e Bacharelado em Ciên-
cia e Tecnologia (G).
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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 publica-
ção 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 documen-
tos especificados no edital. Para candidatos com deficiência, de-
ve-se acrescentar aos documentos o atestado médico declaran-
do a especificidade da deficiência.

 ► NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

 ■ Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 7h 
às 19h 

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-9432 / 2787
 ■ Endereço: Núcleo de Desenvolvimento Infantil. Campus 

Universitário Reitor João David Ferreira Lima (ver endereço 
no início desta Carta)

5. PORTFÓLIO DE 
SERVIÇOS DA UFSC
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 ■ E-mail:direcao.ndi@contato.ufsc.br 
secretaria.ndi@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 no-
vembro, 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 Res-
ponsabilidade 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 nasci-

mento;
 ■ 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 funda-
mental, 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

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-9527 / 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)
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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 inter-
médio de concurso vestibular organizado anualmente pela Co-
missão Permanente de Vestibular. Para realizar a inscrição no 
concurso, deve-se aguardar a abertura de edital no site da Co-
perve (http://www.coperve.ufsc.br). O momento exato de abertu-
ra 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 inte-
ressado acessar o site, preencher a ficha de inscrição e enviá-la 
no prazo estabelecido. Após finalizar seu requerimento de inscri-
ção, o interessado deverá imprimi-lo, assim como deverá impri-
mir 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 publi-
cada 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 inte-
ressados devem procurar informações diretamente no Departa-
mento 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: agronomia@contato.ufsc.br

 ► ADMINISTRAÇÃO – FLORIANÓPOLIS 
(DIURNO/NOTURNO)

 ■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 07h 
às 19h.

 ■ Endereço: Centro Socioeconômico. Bloco C. Térreo. Cam-
pus Universitário Reitor João David Ferreira Lima.

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-9381
 ■ E-mail: administracao@contato.ufsc.br
 ■ Site: http://administracao.ufsc.br

 ► ADMINISTRAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA (EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA)

 ■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 07h 
às 19h.

 ■ Endereço: Centro Socioeconômico. Bloco C. Térreo. Cam-
pus Universitário Reitor João David Ferreira Lima.

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-9381
 ■ E-mail: coordenador@eadadm.ufsc.br
 ■ Site: https://ead.ufsc.br

 ► AGRONOMIA – CURITIBANOS – BACHARELADO  
(DIURNO)

 ■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h 
às 12h e das 14h às 18h

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-2178 / 2183 e (49) 2122-0301
 ■ Endereço: Campus de Curitibanos
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 ■ Site: http://agronomia.curitibanos.ufsc.br
 ■ E-mail: eiccg.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 Huma-
nas, Bloco D, 1º andar, Sala 114. Campus Universitário Rei-
tor 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.Cam-

pus Universitário Reitor João David Ferreira Lima (ver en-
dereço 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 
07h30 às 21h00

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-2231 / 4629
 ■ Endereço: Sala 105, Térreo, Bloco B, Centro de Ciências da
 ■ Educação (CED)
 ■ E-mail: arquivologia@contato.ufsc.br
 ■ Site: http://arquivologia.ufsc.br
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 ► ARTES CÊNICAS – FLORIANÓPOLIS – 
BACHARELADO (NOTURNO)

 ■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 14h 
às 17h30 e das 18h30 às 22h

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-2343
 ■ Endereço: Prédio do Centro de Comunicação e Expressão, 

Bloco D, 5º andar, Sala 514. Campus Universitário Reitor 
João David Ferreira Lima (ver endereço no início desta Car-
ta)

 ■ E-mail: artes.cenicas@contato.ufsc.br
 ■ Site: http://artescenicas.grad.ufsc.br

 ► BIBLIOTECONOMIA – FLORIANÓPOLIS (NOTURNO)

 ■ Horário de atendimento: 7h30min às 21h 
 ■ Telefone: +55 (48) 3721- 4563 
 ■ Endereço: Prédio do Centro de Ciências da Educação, Blo-

co B, 1º andar, Sala 105. Campus Universitário Reitor João 
David Ferreira Lima (ver endereço no início desta Carta)

 ■ Site: http://biblioteconomia.ufsc.br
 ■ E-mail: biblioteconomia@contato.ufsc.br

 ► CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO – FLORIANÓPOLIS (INTEGRAL)

 ■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h 
às 12h e das 14h às 18h

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-4075
 ■ Endereço: Prédio do Centro de Ciências da Educação, Blo-

co D, Térreo, Sala 1. Campus Universitário Reitor João Da-
vid Ferreira Lima (ver endereço no início desta Carta)

 ■ Site: http://cinfo.paginas.ufsc.br
 ■ E-mail: cienciadainformacao@contato.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
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 ■ Telefone: +55 (48) 3721-6290
 ■ Endereço: Prédio do Departamento de Ciência e Tecnolo-

gia de Alimentos, Bloco C, 1º andar. Rodovia Admar Gonza-
ga, nº 1346, Itacorubi – Florianópolis – SC

 ■ Site: http://cursocta.paginas.ufsc.br
http://cta.ufsc.br

 ■ E-mail: cta.cca@contato.ufsc.br

 ► 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, en-

trada Carvoeira. Campus Universitário Reitor João David 
Ferreira Lima (ver endereço no início desta Carta)

 ■ Site: http://www.cienciasbiologicas.ufsc.br/
 ■ E-mail: biologia@contato.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, en-

trada Carvoeira. Campus Universitário Reitor João David 
Ferreira Lima (ver endereço no início desta Carta)

 ■ Site: http://www.cienciasbiologicas.ufsc.br
 ■ E-mail: biologia@contato.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
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 ■ Endereço: Ala antiga do Centro de Ciências Biológicas, 
entrada Carvoeira. Campus Universitário Reitor João  
David Ferreira Lima (ver endereço no início desta Carta)

 ■ Site: https://ead.ufsc.br/biologia
 ■ E-mail: biologia.ead@contato.ufsc.br

 ► CIÊNCIAS CONTÁBEIS – FLORIANÓPOLIS 
(DIURNO/NOTURNO)

 ■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 07h 
às 19h.

 ■ Endereço: Centro Socioeconômico. Bloco C. Térreo. Cam-
pus Universitário Reitor João David Ferreira Lima.

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-9381
 ■ E-mail: cienciascontabeis@contato.ufsc.br
 ■ Site: https://cienciascontabeis.ufsc.br

 ► CIÊNCIAS CONTÁBEIS (EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA)

 ■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 07h 
às 19h.

 ■ Endereço: Centro Socioeconômico. Campus Universitário 
Reitor João David Ferreira Lima.

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-6344
 ■ E-mail: contabeis.ead@contato.ufsc.br
 ■ Site: https://ead.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 07h 
às 19h.

 ■ Endereço: Centro Socioeconômico. Bloco C. Térreo. Cam-
pus Universitário Reitor João David Ferreira Lima.

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-9381
 ■ E-mail: economia@contato.ufsc.br
 ■ Site: https://economia.ufsc.br

 ► CIÊNCIAS ECONÔMICAS (EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA)

 ■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 07h 
às 19h.

 ■ Endereço: Centro Socioeconômico. Campus Universitário 
Reitor João David Ferreira Lima.

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-6654
 ■ E-mail: ufsc.eco.ead@gmail.com
 ■ Site: https://ead.ufsc.br

 ► CIÊNCIAS SOCIAIS – 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) 3721-9508 / 4882
 ■ Endereço: Prédio do Centro de Filosofia e Ciências Huma-

nas, Bloco E, 4º 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 quinta-feira das 9h30 
às 13h e das 14h às 18h30 e sexta-feira das 8h às 13h e 
das 14h às 17h
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 ■ Telefone: +55 (48) 3721-6543
 ■ Endereço: Prédio do Centro de Comunicação e Expressão, 

Bloco D, 5º andar, Sala 513. Campus Universitário Reitor João 
David Ferreira Lima (ver endereço no início desta Carta)

 ■ Site: http://www.cinema.ufsc.br
 ■ E-mail: cinema@contato.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
 ■ Endereço: Prédio do Centro de Ciências Jurídicas, 2º an-

dar, Sala 208. Campus Universitário Reitor João David Fer-
reira 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: 8h às 12h e das 13h30 às 17h30
 ■ Telefone: +55 (48) 3721-2250
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 ■ Endereço: Prédio do Centro de Ciências da Educação, Blo-
co B, térreo, Sala 005. Campus Universitário Reitor João 
David Ferreira Lima (ver endereço no início desta Carta)

 ■ Site: http://licenciatura.educampo.ufsc.br
 ■ E-mail: educacaodocampo@contato.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 Univer-

sitário 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)

 ■ 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://aeroespacial.joinville.ufsc.br/
 ■ E-mail: juan.salazar@ufsc.br
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 ► 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://automotiva.ufsc.br/
 ■ E-mail: cristianovferreira@joinville.ufsc.br

 ► ENGENHARIA CIVIL – FLORIANÓPOLIS (DIURNO)

 ■ Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 8h 
às 12h e das 13h às 17h

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-2116
 ■ Endereço:  Prédio  da  Engenharia  Civil,  Sala 104 C,  1º  

andar.  Campus Universitário Reitor João David Ferreira 
Lima (ver endereço no início desta Carta)

 ■ Site: http://ecv.grad.ufsc.br
 ■ E-mail: coord.ecv@contato.ufsc.br

 ► 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

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-5410
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 ■ Endereço: Prédio da Agronomia, 1º andar. Rod. Admar 
Gonzaga, 1346, Itacorubi – Florianópolis – SC

 ■ Site: http://aquicultura.grad.ufsc.br
 ■ E-mail: aquicultura@contato.ufsc.br

 ► ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO –  
ARARANGUÁ (INTEGRAL)

 ■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h 
às 12h e das 13h às 20h  

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-6936 / 3721-6937 / 3721-4680
 ■ 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 
 ■ Endereço: Rua João Pessoa, 2750, Bairro Velha – 89036-

256 – Blumenau – SC
 ■ Site: http://automacao.blumenau.ufsc.br/
 ■ E-mail: automacao.bnu@contato.ufsc.br

 ► ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO – 
FLORIANÓPOLIS (DIURNO)

 ■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h 
às 12h e das 13h às 17h

 ■ 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)
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 ■ Site: http://automacao.ufsc.br/
 ■ E-mail: automacao@contato.ufsc.br

 ► ENGENHARIA DE ENERGIA –  
ARARANGUÁ (INTEGRAL)

 ■ Horário de atendimento:  de segunda a sexta-feira, das 8h 
às 12h e das 13h às 20h

 ■ Telefone: +55 3721-6936 / 3721-6937 / 3721-6448
 ■ Endereço: Campus Jardim das Avenidas, Bloco B,  

Térreo – Araranguá – SC
 ■ Site: http://ener.ufsc.br
 ■ E-mail: energia@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) 3721-3399
 ■ Endereço: Rua João Pessoa, 2750, Velha – 89036-256 – 

Blumenau – SC
 ■ Site: http://materiais.blumenau.ufsc.br/
 ■ E-mail: materiais.bnu@contato.ufsc.br

 ► 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. Cam-

pus Universitário Reitor João David Ferreira Lima (ver en-
dereço no início desta Carta)

 ■ Site: http://www.emc.ufsc.br/gradmecanica
 ■ E-mail: materiais@contato.ufsc.br 
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 ► 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/
 ■ 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) 3721-3399
 ■ Endereço: Rua João Pessoa, 2750, Velha – 89036-256 – 

Blumenau – SC
 ■ Site: http://textil.blumenau.ufsc.br
 ■ E-mail: textil.bnu@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

 ■ 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
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 ■ Endereço: Prédio da Engenharia Elétrica, Centro Tecnoló-
gico, 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 Tecnoló-

gico, 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

 ► ENGENHARIA FLORESTAL –  
BACHARELADO – CURITIBANOS

 ■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h 
às 12h e das 14h às 18h

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-2178 / 2183 e (49) 2122-0301
 ■ Endereço: Campus de Curitibanos
 ■ Site: engenhariaflorestal.ufsc.br
 ■ E-mail: eiccg.cbs@contato.ufsc.br
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 ► 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, Tér-

reo. 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

 ► ENGENHARIA NAVAL – JOINVILLE

 ■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h 
às 12h e das 14h às 18h

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-2634 / 4664
 ■ Endereço: Edifício-sede – Joinville – SC
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 ■ 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 
David Ferreira Lima (ver endereço no início desta Carta)

 ■ Site: http://www.farmacia.ufsc.br
 ■ E-mail: ccf@ccs.ufsc.br
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 ► 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 / 8599
 ■ Endereço: Prédio do Centro de Filosofia e Ciências Huma-

nas, 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 Huma-

nas, 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, Tér-

reo, Sala 203. Campus Universitário Reitor João David Fer-
reira Lima (ver endereço no início desta Carta)

 ■ Site: http://www.fsc.ufsc.br
 ■ E-mail: ccf@fsc.ufsc.br

 ► FÍSICA – LICENCIATURA (EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA)

 ■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h 
às 12h e das 14h às 18h



CARTA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO 111

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-2386
 ■ Endereço: Prédio do Centro de Ciências Físicas e Matemá-

ticas, 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 atendimento na Secretaria In-
tegrada de Graduação (SIG) de segunda a sexta-feira, das 
8h às 12h e das 13h às 20h

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-6936 / 3721-6937 / 3721-4680
 ■ Endereço: Campus Jardim das Avenidas, Bloco B, Térreo – 

Araranguá – SC
 ■ Site: http://fisio.ufsc.br
 ■ E-mail: fisioterapia@contato.ufsc.br

 ► FONOAUDIOLOGIA – FLORIANÓPOLIS – (DIURNO)

 ■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h 
às 12h e das 14h às 18h

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-6119
 ■ 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: fonoaudiologia@contato.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

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-9256 / 4124
 ■ Endereço: Prédio do Centro de Filosofia e Ciências Huma-

nas, Bloco C, 1º andar. Campus Universitário Reitor João 
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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 Huma-

nas, Bloco C, 1º andar, Sala 2. Campus Universitário Rei-
tor 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 Huma-

nas, 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

 ► CIÊNCIA E TECNOLOGIA – JOINVILLE –  
BACHARELADO (DIURNO) 

 ■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h 
às 12h e das 14h às 18h

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-7331 / (47) 3204-7331
 ■ Endereço: Edifício-sede – Joinville – SC
 ■ Site: http://cientec.joinville.ufsc.br/
 ■ E-mail: secretariaacademica.ct.j@contato.ufsc.br
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 ► 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 Expres-

são, Bloco A, Térreo, Sala 16. Campus Universitário Rei-
tor João David Ferreira Lima (ver endereço no início  
desta Carta)

 ■ Site: http://jornalismo.ufsc.br
 ■ E-mail: jornalismo@contato.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 Expres-

são, 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 7h 
às 16h, ininterruptamente.

 ■ 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://letraslibras.grad.ufsc.br/
 ■ E-mail: coord.libras@contato.ufsc.br
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 ► LETRAS – LIBRAS – BACHARELADO/ 
LICENCIATURA (EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA)

 ■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7 às 
16 horas, ininterruptamente

 ■ 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://letraslibras.grad.ufsc.br
 ■ E-mail: coord.libras@contato.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

 ► 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
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 ► 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

 ► INTERCULTURAL INDÍGENA –  
LICENCIATURA – FLORIANÓPOLIS

 ■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h 
às 12h e das 14h às 18h

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-4879 / 2600
 ■ Endereço: Prédio do Centro de Filosofia e Ciências Huma-

nas, 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
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 ► MATEMÁTICA – BLUMENAU – LICENCIATURA (DIURNO/
NOTURNO)

 ■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h 
às 12h e das 13h às 22h

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-3399
 ■ Endereço: Rua João Pessoa, 2750, Velha – 89036-256 – 

Blumenau – SC
 ■ Site: http://matematica.blumenau.ufsc.br
 ■ E-mail: matematica.bnu@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 Matemá-

ticas, 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

 ► 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 Matemá-

ticas, 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
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 ► MEDICINA – ARARANGUÁ – BACHARELADO (DIURNO)

 ■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h 
às 12h e das 13h às 20h

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-4680, 3721-6936 e 3721-6937;
 ■ Endereço: Campus Jardim das Avenidas, Bloco B, Térreo 

–Araranguá – SC
 ■ Site: http://medicina.ararangua.ufsc.br
 ■ E-mail: medicina.ara@contato.ufsc.br

 ► MEDICINA – FLORIANÓPOLIS – (DIURNO)

 ■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h 
às 12h e das 14h às 18h

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-4157 / 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

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-2178 / 2183 e (49) 2122-0301
 ■ Endereço: Campus de Curitibanos
 ■ Site: http://medicinaveterinaria.curitibanos.ufsc.br
 ■ E-mail: eiccg.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
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 ■ Endereço: Prédio do Departamento de Física, Bloco G, Tér-
reo, Sala 203. Campus Universitário Reitor João David Fer-
reira 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 8h30 
às 12h e das 13h30 às 18h00

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-3532
 ■ Endereço: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas - Blo-

cos Modulados - Sala B14 (próximo à sala da Direção do 
CFM). Campus Universitário Reitor João David Ferreira 
Lima (ver endereço no início desta Carta)
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 ■ Site: http://oceanografia.ufsc.br
 ■ E-mail: oceano.cfm@contato.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 13h às 17h

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-3576
 ■ Endereço: Prédio do Centro de Ciências da Educação, Blo-

co D, 1º andar, Sala 112. Campus Universitário Reitor João 
David Ferreira Lima (ver endereço no início desta Carta)

 ■ Site: http://pedagogia.ufsc.br
 ■ E-mail: pedagogia@contato.ufsc.br

 ► PSICOLOGIA – FLORIANÓPOLIS – 
BACHARELADO/LICENCIATURA (DIURNO)

 ■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h 
às 12h e das 13h às 17h30 

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-9283 
 ■ Endereço: Prédio do Centro de Filosofia e Ciências Huma-

nas, Bloco E, 2º andar. 
 ■ Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima (ver 

endereço no início desta Carta) 
 ■ Site: http://psicologia.ufsc.br 
 ■ E-mails: psi@contato.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) 3721-3399
 ■ Endereço: Rua João Pessoa, 2750, Velha – 89036-256 – 

Blumenau – SC
 ■ Site: http://quimica.blumenau.ufsc.br/
 ■ E-mail: quimica.bnu@contato.ufsc.br

 ► QUÍMICA – FLORIANÓPOLIS – BACHARELADO/ 
BACHARELADO EM QUÍMICA TECNOLÓGICA OU  
LICENCIATURA (DIURNO)

 ■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h 
às 11h e das 12h às 17h

 ■ 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://quimica.ufsc.br/
 ■ E-mail: quimica@contato.ufsc.br

 ► RELAÇÕES INTERNACIONAIS – FLORIANÓPOLIS 
(DIURNO)

 ■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 07h 
às 19h.

 ■ Endereço: Centro Socioeconômico. Bloco C. Térreo. Cam-
pus Universitário Reitor João David Ferreira Lima.

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-9381
 ■ E-mail: relacoesinternacionais@contato.ufsc.br
 ■ Site: https://ri.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 07h 
às 20h30min.

 ■ Endereço: Centro Socioeconômico. Bloco C. Térreo. Cam-
pus Universitário Reitor João David Ferreira Lima.

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-9381
 ■ E-mail: servicosocial@contato.ufsc.br
 ■ Site: http://servicosocial.ufsc.br

 ► SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – FLORIANÓPOLIS 
(NOTURNO)

 ■ Horário de atendimento:  de segunda a sexta-feira, das 13 
às 22h

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-4701
 ■ Endereço: Prédio do INE, Térreo, Sala 103. Campus Uni-

versitário Reitor João David Ferreira Lima (ver endereço no 
início desta Carta)

 ■ Site: http://sin.inf.ufsc.br
 ■ E-mail: sin@contato.ufsc.br

 ► TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E  
COMUNICAÇÃO – ARARANGUÁ – BACHARELADO 
(NOTURNO)

 ■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h 
às 12h e das 13h às 20h
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 ■ Telefone: +55 (48) 3721-6936 / 3721-6937 / 3721-4680
 ■ Endereço: Campus Jardim das Avenidas, Bloco B, Térreo –  

Araranguá – SC
 ■ Site: http://tic.ufsc.br
 ■ E-mail: tec.informacaoecomunicacao@contato.ufsc.br

 ► ZOOTECNIA – FLORIANÓPOLIS (DIURNO)

 ■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h 
às 12h e das 14h às 18h

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-2671 / 2650 / 2645 / 2670 
 ■ Endereço: Prédio da Zootecnia, 3º andar. Rod. Admar Gon-

zaga, nº 1346, Itacorubi – Florianópolis – SC
 ■ Site: http://www.cursodezootecnia.cca.ufsc.br
 ■ E-mail: zootecnia@contato.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. 
Os cursos de especialização, possuem carga horária mínima de 
360 horas e a exigência de defesa de monografia ou trabalho de 
conclusão de curso. 

No Brasil, há regras específicas para oferta de cursos de espe-
cialização, que estão determinadas pela Câmara de Educação 
Superior do Conselho Nacional de Educação, Resolução CNE/
CES nº 1, de 6 de abril de 2018, Resolução Normativa n° 15/
CUn/2011, de 13 de dezembro de 2011, estabelece regras para 
o funcionamento dos três níveis de pós-graduação 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 aos Departamentos propo-
nentes ou na Divisão de Controle Acadêmico Lato Sensu (DLS) 
da PROPG por meio do seguinte link: 
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 ■ https://propg.ufsc.br/cap/cursos-de-especializacao/
 ■ Telefone: +55 (48) 3721-4917
 ■ E-mail: dls.propg@contato.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 mes-
trado, 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 gradua-
ção reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) e o regi-
mento 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 cursos 
de graduação no exterior, mediante o reconhecimento do diplo-
ma pelo Colegiado Delegado do Programa (para fins de continui-
dade de estudo), que deve ser apresentado com visto consular 
brasileiro de autenticação.

Será exigida do candidato a comprovação de proficiência em lín-
guas estrangeiras, sendo uma língua para o mestrado e duas 
línguas para o doutorado, observadas as peculiaridades dos cur-
sos 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 estabe-
lecendo o número de vagas, os prazos, a forma de avaliação, os 
critérios de seleção e a documentação exigida. A forma de sele-
ção varia a cada programa e é especificada em cada edital, po-
dendo envolver prova escrita, avaliações externas (ANPAD para 
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o Programa de Pós-Graduação em Administração, por exemplo), 
avaliação do currículo Lattes, apresentação de anteprojeto, en-
trevista, entre outros itens.

O edital pode ser consultado no site do programa e sua publi-
cação ocorre em diferentes meses, dependendo de cada curso.

 ► AGROECOSSISTEMAS – FLORIANÓPOLIS  
(MESTRADO E DOUTORADO)

 ■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 08h 
às 12h e das 13h às 15h

 ■ Horário preferencial para serviços internos: de segunda a 
sexta-feira, das 15h às 17h

 ■ Telefones: +55(48) 3721-5341 / 4740
 ■ Endereço: Centro de Ciências Agrárias, Bloco B, 1º andar, Sala 

105. 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
 ■ 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
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 ■ Endereço: Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Bloco 
B, 1º andar, Sala 116. Campus Universitário Reitor João Da-
vid 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

 ■ Telefone: +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 Universitá-

rio Reitor João David Ferreira Lima (ver endereço no início 
desta Carta)

 ■ 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
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 ■ 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 08h às 12h e das 13h às 16h

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-2713 / 2715 / 2712 / 2714 / 6418
 ■ Endereço: Centro de Ciências Biológicas, Sala 05/MIP, Blo-

co A, Térreo – Córrego Grande. Campus Universitário Reitor 
João David Ferreira Lima (ver endereço no início desta Carta)

 ■ Site: http://pbcd.ufsc.br
 ■ E-mail: ppgbcd@contato.ufsc.br

 ► BIOLOGIA DE FUNGOS, ALGAS E PLANTAS – 
FLORIANÓPOLIS (MESTRADO E DOUTORADO)

 ■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 9h 
às 12h e das 13h às 18h 

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-2611
 ■ Endereço: Casarão na Botânica. Campus Universitário Reitor 

João David Ferreira Lima (ver endereço no início desta Carta)
 ■ Site: http://ppgfap.posgrad.ufsc.br/ 
 ■ E-mail: ppgfap@contato.ufsc.br

 ► BIOQUÍMICA – FLORIANÓPOLIS  
(MESTRADO E DOUTORADO)

 ■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira,  
das 08h às 12h e das 13h às 16h

 ■ 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)
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 ■ Site: http://ppgbqa.ufsc.br
 ■ E-mail: ppgbqa@contato.ufsc.br

 ► BIOTECNOLOGIA E BIOCIÊNCIAS – FLORIANÓPOLIS 
(MESTRADO E DOUTORADO)

 ■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira,  
das 08h às 12h e das 13h às 16h

 ■ 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 Micro-

biologia, 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: ppgbtc@contato.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 Univer-

sitário Reitor João David Ferreira Lima (ver endereço no 
início desta Carta)

 ■ Site: http://ppgcc.posgrad.ufsc.br
 ■ E-mail: ppgcc@contato.ufsc.br

 ► CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO – FLORIANÓPOLIS 
(MESTRADO E DOUTORADO)

 ■ de segunda a sexta-feira, das 07h30min  às 21 horas
 ■ Telefone: +55 (48) 3721-2234
 ■ Endereço: Centro de Ciências da Educação, Bloco B, Sala 

105. Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima.
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 ■ Site:  http://pgcin.paginas.ufsc.br
 ■ E-mail: ppgcin@contato.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

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-5397 / 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. Cam-

pus Universitário Reitor João David Ferreira Lima (ver en-
dereço no início desta Carta)

 ■ Site: http://www.pgmat.ufsc.br
 ■ E-mail: pgmat@pgmat.ufsc.br

 ► CIÊNCIAS DA REABILITAÇÃO - ARARANGUÁ (MESTRADO)

 ■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira das 8h 
às 12h e das 13h às 19h

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-6944 / 3721-6250
 ■ Endereço: Campus Araranguá, Rua Pedro João Pereira, n 

150, Mato Alto, Araranguá SC. CEP 88.905-120
 ■ Site: http://ppgcr.ufsc.br
 ■ E-mail: ppgcr@contato.ufsc.br

 ► CIÊNCIAS MÉDICAS – FLORIANÓPOLIS  
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(MESTRADO E DOUTORADO)

 ■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h 
às 12h e das 14h às 18h

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-9150
 ■ Endereço: Hospital Universitário, Térreo, em frente à biblio-

teca setorial do CCS. Campus Universitário Reitor João Da-
vid 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

 ► DESASTRES NATURAIS (MESTRADO)

 ■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira das 8h 
às 11h e das 13h às 17h

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-9405
 ■ Endereço: Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Cam-

pus Universitário Reitor João David Ferreira Lima (ver en-
dereço no início desta Carta)

 ■ Site: http://ppgdn.ufsc.br
 ■ E-mail: ppgdn@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 sexta-fei-
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ra, 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
 ■ 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 08h 
às 12h e das 13h às 16h

 ■ Telefone: +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: ppgecologia@contato.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
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 ■ 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

 ► ECOSSISTEMAS AGRÍCOLAS E NATURAIS – 
CURITIBANOS (MESTRADO)

 ■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8hàs 
12h e das 13h às 17h

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-6273 / 7172
 ■ Endereço: Campus de Curitibanos
 ■ Site: http://ppgean.ufsc.br/
 ■ E-mail: ppgean@contato.ufsc.br

 ► EDUCAÇÃO – FLORIANÓPOLIS (MESTRADO E 
DOUTORADO)

 ■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h 
às 20h

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-2251 / 4565 
 ■ 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://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) 3721-4181
 ■ Endereço: Blocos Modulados do CFM –– Térreo - Sala “B” 

001. Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima 
(ver endereço no início desta Carta)

 ■ Site: http://ppgect.ufsc.br
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 ■ E-mail: sec.ppgect@gmail.com

 ► EDUCAÇÃO FÍSICA – FLORIANÓPOLIS 
(MESTRADO E DOUTORADO)

 ■ Horário de atendimento: das 7h às 17h, ininterruptamente, 
de segunda a sexta-feira

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-4774
 ■ Endereço: Centro de Desportos (CDS), Prédio Administra-

tivo, 1º Andar, Sala 106, Campus Universitário Reitor João 
David Ferreira Lima. 

 ■ Site: http://ppgef.ufsc.br
 ■ E-mail: ppgef@contato.ufsc.br

 ► ENERGIA E SUSTENTABILIDADE – ARARANGUÁ 
(MESTRADO)

 ■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira das 8h 
às 12h e das 13h às 19h

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-6250 / 3721-6944
 ■ Endereço: Campus Araranguá, Rua Pedro João Pereira, n 

150, Mato Alto, Araranguá SC. CEP 88.905-120
 ■ Site: http://ppges.ufsc.br/
 ■ E-mail: ppges@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

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-4910 / 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 
07:30h às 12h e das 13h às 16:30h 

 ■ Telefone: Telefone: +55 (48) 3721-9821 / 9823 / 7740
 ■ Endereço: Centro Tecnológico. Prédio da Engenharia Sani-

tária e Ambiental, 1º andar. Campus Universitário Reitor João 
David Ferreira Lima (ver endereço no início desta Carta) 

 ■ Site: http://www.ppgea.ufsc.br
 ■ E-mail: ppgea@contato.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 / 9370
 ■ 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.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

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-9930 / 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 

 ► ENGENHARIA DE AUTOMAÇÃO E SISTEMAS – 
FLORIANÓPOLIS (MESTRADO E DOUTORADO)
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 ■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h 
às 12h e das 13h às 17h

 ■ 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: ppgeas@contato.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: (48) 3721-2724/7313
 ■ 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
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 ■ Telefone: +55 (48) 3721-9422
 ■ Endereço: Centro Tecnológico, 3º andar. Campus Univer-

sitário 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 Univer-

sitário 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 / 9715
 ■ Endereço: Centro Tecnológico, Departamento de Engenha-

ria Química e Engenharia de Alimentos. Campus Univer-
sitário Reitor João David Ferreira Lima (ver endereço no 
início desta Carta)

 ■ Site: http://posenq.posgrad.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 
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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)

 ■ 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 08h 
às 12h e das 13h às 16h

 ■ Telefone: +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
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 ■ Telefone: +55 (48) 3721-8803
 ■ Endereço: Centro de Filosofia e Ciências Humanas. Cam-

pus Universitário Reitor João David Ferreira Lima (ver en-
dereço no início desta Carta)

 ■ Site: http://ppgfil.posgrad.ufsc.br
 ■ E-mail: ppgfil@contato.ufsc.br

 ► FÍSICA – FLORIANÓPOLIS (MESTRADO E DOUTORADO)

 ■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h 
às 13h e das 14h às 17h

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-2308
 ■ Endereço: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas, Blo-

co 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 an-

dar, Sala 4. Campus Universitário Reitor João David Ferrei-
ra 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
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 ■ Telefone: +55 (48) 3721-4136
 ■ Endereço: Centro de Filosofia e Ciências Humanas, 3º an-

dar, Sala 13. Campus Universitário Reitor João David Fer-
reira 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

 ■ 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, atendi-
mento 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 Ferrei-
ra 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
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 ■ 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)

 ■ 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 
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às 12h e das 14h às 18h
 ■ Telefone: +55 (48) 3721-9232
 ■ Endereço: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas, Blo-

cos 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) 3721-2713 / 2715 / 2712 / 2714 / 6418
 ■ Endereço: Endereço: Centro de Ciências Biológicas, Sala 

5/MIP, Bloco A, Térreo – Córrego Grande. Campus Univer-
sitário Reitor João David Ferreira Lima (ver endereço no 
início desta Carta)

 ■ Site: http://pmpg.ufsc.br
 ■ E-mail: pmpg@contato.ufsc.br

 ► 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 Pós-

Graduação, Térreo. Campus Universitário Reitor João Da-
vid 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 08h 
às 12h e das 13h às 16h
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 ■ Telefone: +55 (48) (48) 3721-2713 / 2715 / 2712 / 2714
 ■ Endereço: Centro de Ciências Biológicas, Sala 5/MIP, Blo-

co  A, Térreo – Córrego Grande. Campus  Universitário Rei-
tor  João David Ferreira Lima

 ■ 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

 ► OCEANOGRAFIA - FLORIANÓPOLIS (MESTRADO)

 ■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 
8h00min às 12h0min e das 13h às 17h

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-3527
 ■ Endereço: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas - Blo-

cos Modulados - Sala B14 (próximo à sala da Direção do 
CFM). Campus Universitário Reitor João David Ferreira 
Lima (ver endereço no início desta Carta)

 ■ Site: http://ppgoceano.paginas.ufsc.br
 ■ E-mail: ppgoceano@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

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-9531
 ■ Endereço: Centro de Ciências da Saúde, Térreo. Campus 
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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, expe-
diente externo das 9h às 19h

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-2435
 ■ Endereço: Centro de Filosofia e Ciências Humanas, bloco 

E, 3º andar. Campus Universitário Reitor João David Ferrei-
ra 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, Sala 205. 
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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. Cam-

pus Universitário Reitor João David Ferreira Lima (ver en-
dereço 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)
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 ■ Site: http://ppgss.ufsc.br/apresentacao-2
 ■ E-mail: pgss@cse.ufsc.br

 ► 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 an-

dar, 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 8h 
às 12h e das 13h às 19h

 ■ Telefone:(48) 3721-6250 / 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: pgau-cidade@arq.ufsc.br
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 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. 

As orientações gerais para os mestrados profissionais são 
as mesmas estabelecidas para os mestrados e doutorados 
acadêmicos.

 ► 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@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 Uni-
versitário Reitor João David Ferreira Lima (ver endereço no 
início desta Carta)

 ■ Site: http://mestradointensivosepaliativos.paginas.ufsc.br
 ■ E-mail: fabio.campos@ufsc.br

 ► ENGENHARIA AMBIENTAL – FLORIANÓPOLIS
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 ■ 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 Universitá-

rio 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 Univer-

sitário Reitor João David Ferreira Lima (ver endereço no 
início desta Carta)

 ■ Site: http://ppgeel.ufsc.br
 ■ E-mail: pgeel@eel.ufsc.br

 ► ENGENHARIA TÊXTIL - BLUMENAU

 ■ Horário de atendimento: de segunda a quinta-feira, das 10h 
às 12h30 e das 13h30 às 19h.

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-6308
 ■ Endereço: Rua João Pessoa, 2750, Bairro Velha - Blume-

nau – SC, 89036-256
 ■ Site: http://pgetex.blumenau.ufsc.br/
 ■ E-mail: pgetex.bnu@contato.ufsc.br

 ► ENSINO DE BIOLOGIA – FLORIANÓPOLIS

 ■ 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://profbio.posgrad.ufsc.br/
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 ■ E-mail: mp.profbio@contato.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.ararangua.ufsc.br
 ■ E-mail: mnpef@contato.ufsc.br

 ► ENSINO DE FÍSICA – BLUMENAU

 ■ Horário de atendimento: de segunda a quinta-feira, das 10h 
às 12h30 e das 13h30 às 19h.

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-6308
 ■ Endereço: Rua João Pessoa, 2750, Bairro Velha - Blume-

nau – SC, 89036-256
 ■ Site: http://mnpef.blumenau.ufsc.br/
 ■ E-mail: mnpef.blumenau@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
 ■ 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

 ► ENSINO DE HISTÓRIA - FLORIANÓPOLIS

 ■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h 
às 18h

 ■ Telefone: +55(48) 3721-6327
 ■ Endereço: Centro de Ciências da Educação, bloco D, sala 
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003. Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima 
(ver endereço no início desta Carta).

 ■ Site: http://profhistoria.ufsc.br/
 ■ Email: mpeh@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, Blo-

co A, Térreo – Córrego Grande. Campus Universitário Rei-
tor 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 Uni-
versitário Reitor João David Ferreira Lima (ver endereço no 
início desta Carta)

 ■ Site: http://mpenf.ufsc.br
 ■ E-mail: mpenf@contato.ufsc.br

 ► MESTRADO PROFISSIONAL EM MATEMÁTICA - PROFMAT 
- BLUMENAU

 ■ Horário de atendimento: de segunda a quinta-feira, das 10h 
às 12h30 e das 13h30 às 19h.

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-6308
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 ■ Endereço: Rua João Pessoa, 2750, Bairro Velha - Blume-
nau – SC, 89036-256

 ■ Site: http://profmat.blumenau.ufsc.br/
 ■ E-mail: profmat.bnu@contato.ufsc.br

 ► MESTRADO PROFISSIONAL EM MATEMÁTICA – PROFMAT 
– 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, Blo-

cos Modulados. Campus Universitário Reitor João David 
Ferreira Lima (ver endereço no início desta Carta)

 ■ 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 Informáti-

ca e Estatística, Sala 109. Campus Universitário Reitor João 
David Ferreira Lima (ver endereço no início desta Carta)

 ■ Site: http:// ppgmga.posgrad.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 Uni-
versitário Reitor João David Ferreira Lima (ver endereço no 
início desta Carta)
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 ■ Site: http://mpmultidisciplinaremsaude.paginas.ufsc.br
 ■ E-mail: fabio.campos@ufsc.br

 ► NANOCIÊNCIA, PROCESSOS E MATERIAIS AVANÇADOS - 
BLUMENAU

 ■ Horário de atendimento: de segunda a quinta-feira, das 10h 
às 12h30 e das 13h30 às 19h.

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-6308
 ■ Endereço: Rua João Pessoa, 2750, Bairro Velha - Blume-

nau – SC, 89036-256
 ■ Site: http://ppgnpmat.blumenau.ufsc.br/
 ■ E-mail: ppgnpmat@contato.ufsc.br

 ► PERÍCIAS CRIMINAIS AMBIENTAIS – FLORIANÓPOLIS

 ■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h 
às 18h

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-2713 / 2715 / 2712 / 2714 / 6418
 ■ Endereço: Centro de Ciências Biológicas, Sala 5/MIP, Blo-

co A, Térreo – Córrego Grande. Campus Universitário Rei-
tor João David Ferreira Lima (ver endereço no início desta 
Carta)

 ■ Site: http://mppa.posgrad.ufsc.br
 ■ E-mail: mppa@posgrad.ufsc.br

 ► 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
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 ► 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 Uni-
versitário 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 regular-
mente matriculado na UFSC. 

 ► CAMPUS DE FLORIANÓPOLIS

Para ter acesso ao serviço, basta que ele compareça ao plan-
tão de atendimento do Serviço de Atenção Socioassistencial da 
Coordenadoria de Assistência Estudantil (CoAEs/PRAE), locali-
zado na área térrea da Biblioteca Universitária.

 ■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h 
às 13h e das 14h às 19h

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-9341 / 2707
 ■ Endereço: Coordenadoria de Assistência Estudantil, Pró- 

Reitoria de Assuntos Estudantis. Campus Universitário Rei-
tor João David Ferreira Lima (ver endereço no início desta 
Carta)

 ■ Site: http://prae.ufsc.br
 ■ E-mail: coaes.prae@contato.ufsc.br
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 ► CAMPUS DE BLUMENAU

 ■ Horário de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 8h às 
20h.

 ■ Telefone: +55 (47) 3232-5159 / (47) 3232-5138
 ■ Endereço: Rua João Pessoa, 2750, Velha, Blumenau / SC 

– Sede acadêmica - Sala A206
 ■ Site: http://prae.ufsc.br / assistenciaestudantil.blumenau.

ufsc.br
 ■ E-mail: assistenciaestudantil.blumenau@contato.ufsc.br

5.1.6.2 Atendimento psicológico

Assim como o atendimento assistencial, o atendimento psi-
cológico é oferecido apenas para os estudantes que estejam 
regularmente matriculados na Universidade. O interessado 
deve comparecer ao plantão do Serviço de Atenção Psicos-
social da Coordenadoria de Assistência Estudantil no andar  
térreo da Biblioteca.

 ■ Horário de atendimento: Segundas-feiras: das 13h30min às 
15h30min quartas-feiras: das 8h às 11h

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-6468
 ■ Endereço: Coordenadoria de Assistência Estudantil, Pró- 

Reitoria de Assuntos Estudantis. Campus Universitário Rei-
tor João David Ferreira Lima (ver endereço no início desta 
Carta)

 ■ Site: www.prae.ufsc.br/apoio-psicologico
 ■ E-mail: psicologia.prae@contato.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 responsabilida-
de 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 vulnerabi-
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lidade socioeconômica comprovada por cadastro socioeconômi-
co 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 
municipal e ao Núcleo de Desenvolvimento Infantil da UFSC, de-
monstrando 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 Municí-
pio ou do Núcleo de Desenvolvimento Infantil da UFSC.

Após inscrever-se no período estabelecido em edital, o aluno in-
teressado deverá aguardar a publicação do resultado no site da 
PRAE. Se for selecionado, ele deverá apresentar-se na Coorde-
nadoria de Assistência Estudantil para demais encaminhamen-
tos. 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

 ■ Telefone: +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 re-
gular e vigente nos cursos de graduação da UFSC.
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Para ter direito ao auxílio-moradia, o estudante deverá atender 
aos seguintes requisitos: não ter concluído curso de gradua-
ção; preencher e validar o cadastro socioeconômico da CoAEs/
PRAE; residir fora do município do campus da UFSC no qual cur-
sa a graduação; e ser oriundo de família que não resida nesse 
município.

Atendidas as exigências, o estudante deve acompanhar a aber-
tura 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/cadas-
tro-online/, na aba “Auxílio Moradia”. 

É publicado edital de resultados e os selecionados devem apre-
sentar-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

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-9341 / 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 alu-
no deverá comprovar possuir matrícula regular em curso de gra-
duação 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 preen-
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chido 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 aber-
tura 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/cadas-
tro-online, na aba “Bolsa Estudantil”. 

Após inscrever-se no período estabelecido em edital, o estudan-
te 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 encami-
nhamentos. A seleção é feita de acordo com o índice socioeco-
nômico do estudante.

 ■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h 
às 13h e das 14h às 19h

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-9341 / 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 devidamen-
te preenchido e validado.

O estudante deve solicitar o benefício no endereço eletrôni-
co http://prae.ufsc.br/cadastro-online, na aba “Isenção RU”. A 
concessão do auxílio depende do índice socioeconômico do 
estudante.
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Os nomes dos estudantes beneficiados são enviados, em listas 
diárias, automaticamente pelo Sistema de Cadastro Socioeco-
nômico 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 isen-
tos e para demais encaminhamentos. 

 ■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h 
às 13h e das 14h às 19h

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-9341 / 2707
 ■ Endereço: Restaurante Universitário, Pró-Reitoria de As-

suntos 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 Univer-

sitário Reitor João David Ferreira Lima (ver endereço no 
início desta Carta)

 ■ 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 Floria-
nópolis e que possuam matrícula regular e vigente nos cursos de 
graduação da UFSC.
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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).

Abertas as inscrições, basta ao estudante aderir ao edital por 
via eletrônica, no endereço eletrônico http://prae.ufsc.br/cadas-
tro-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 apre-
sentar-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

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-9341 / 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 es-
querda do site). 
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O Programa apresenta quatro modalidades: participação indivi-
dual, participação coletiva, apresentação de trabalho nacional e 
apresentação de trabalho internacional.

O estudante deve obrigatoriamente entregar formulário da moda-
lidade 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.
O estudante interessando deve realizar as seguintes etapas:

 ■ entregar formulário da modalidade correspondente e docu-
mentos estipulados pela Portaria nº 004/PRAE/2012;

 ■ aguardar análise dos pedidos;
 ■ verificar publicação do Edital de Resultados da modalida-

de 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 Re-
sultados 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://
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prae.ufsc.br), no link “Portarias” do menu “Documentos” (à es-
querda do site). 

A solicitação deverá ser feita de forma individual impreterivel-
mente 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 gradua-
ção que cumpram os seguintes requisitos: requerimento geral 
entregue na PRAE até o dia 20 do mês que antecede o even-
to; assinatura do coordenador de curso no requerimento geral; 
apresentação do documento comprobatório de aceite do traba-
lho no evento.

O Requerimento Geral para o programa pode ser obtido no en-
dereço: 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 li-
citação vigente com a Universidade Federal de Santa Cata-
rina 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
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 ■ 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 Adminis-
trativa do RU; passes de refeição, que podem ser adquiridos na 
Secretaria Administrativa do RU.

 ► CAMPUS DE BLUMENAU

 ■ Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 10h 
às 12h30min e das 13h30min às 19h. 

 ■ Horários das refeições: Segunda a sexta-feira, finais de se-
mana e feriados das 11h às 13h30min e das 17h às 19h.

 ■ Telefones: (48) 3721-3343 | (47) 3232-5143
 ■ Endereço Restaurante: Rua João Pessoa, 2470, Velha, Blu-

menau / SC.
 ■ Endereço NAE: Rua João Pessoa, 2750, Velha, Blumenau / 

SC – Sede Acadêmica – Sala A206
 ■ Site: http://ru.blumenau.ufsc.br 
 ■ E-mail: ru.blumenau@contato.ufsc.br

 ► CAMPUS DE FLORIANÓPOLIS

 ■  Horário de atendimento: Administração e Secretaria: de se-
gunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

 ■  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 / 9681
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 ■ Endereço: Restaurante Universitário, Pró-Reitoria de As-
suntos 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.viagem-
deestudo.ufsc.br.

 ■ O Programa Viagem de Estudos é normatizado pela Reso-
lução 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 viabi-
lização da viagem.

 ► PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS

 ■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h 
às 12h e das 14h às 18h.

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-9494
 ■ Endereço: Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. Campus 
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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

5.1.7 Programas de intercâmbio
A UFSC oferece aos estudantes, professores e técnico-adminis-
trativos, através da Secretaria de Relações Internacionais – SIN-
TER, a oportunidade de realizar intercâmbio  em universidades 
estrangeiras conveniadas. Da mesma forma, recebe visitantes 
de diversos países para estudos, estágios e pesquisa em seus 
diversos centros de ensino e setores administrativos. Para que 
haja o intercâmbio é necessário que exista convênio ativo entre 
as instituições ou parcerias por meio de associações ou projetos 
internacionais.

5.1.7.1 Coordenadoria de Programas Internacionais 

 ► SECRETARIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS - 
COORDENADORIA DE PROGRAMAS INTERNACIONAIS

 ■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h 
às 19h

 ■ Telefones: + 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: programas.sinter@contato.ufsc.br

5.1.7.2 Programas de intercâmbio sem bolsa de estudos

5.1.7.2.1 Programa Outgoing 

O Programa Outgoing tem o objetivo de promover e intermediar 
intercâmbio acadêmico aos alunos de graduação da UFSC em 
instituições de ensino superior de outros países. Para isso, é ne-
cessário que haja acordo bilateral ativo e disponível para inter-
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câmbio entre a UFSC e a instituição de interesse do estudante.

Uma das especificidades deste programa é que não há qualquer 
tipo de auxílio financeiro por parte da instituição de origem. Entre-
tanto, como há convênio vigente, nenhuma mensalidade é cobra-
da na Instituição de destino. Uma vez de volta à UFSC, o estudan-
te tem a possibilidade de ter as atividades acadêmicas realizadas 
nesse período creditadas em seus históricos escolares.

As inscrições devem ser realizadas no site da SINTER, no link: 
http://sinter.ufsc.br/outgoing/inscricao/. 

 ► SECRETARIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS - 
INTERCÂMBIO DE ALUNOS DA UFSC (OUTGOING)

 ■ Responsável: Giovana Redel
 ■ Horário de atendimento: de segunda a sexta, das 07h  

às 19h
 ■ Telefone: + 55 (48) 3721-6407 / 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: outgoing.sinter@contato.ufsc.br 

5.1.7.2.2 Programa Incoming 

O Incoming é o Programa de Intercâmbio para estudantes in-
ternacionais que desejam cursar disciplinas de graduação na 
UFSC. O programa é apenas para graduação e não inclui bol-
sa de estudos. Sendo assim, todas as despesas relacionadas a 
passagens, seguro, passaporte, visto, alimentação e moradia no 
Brasil são de responsabilidade do estudante.

Para a realização do intercâmbio é obrigatório que o estudan-
te esteja matriculado em instituição internacional conveniada 
à UFSC. Instituições internacionais não conveniadas deverão 
consultar as normas e critérios para análise de novos convênios 
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internacionais. Essas informações podem ser acessadas na pá-
gina da SINTER por meio do endereço: http://sinter.ufsc.br/solici-
tacao-de-convenios/ 

As inscrições dos estudantes são realizadas semestralmente 
pelo sistema de inscrições online disponibilizado no site da SIN-
TER e para a efetivação da matrícula na UFSC é exigido que 
o estudante apresente passaporte contendo visto de estudante 
tipo VITEM IV, vinculado à UFSC, e seguro de saúde válido no 
Brasil por todo o período da mobilidade com cobertura para re-
patriação funerária. O visto de residência temporária, concedido 
aos estudantes de Estados Membros do MERCOSUL, também 
é aceito para a realização da matrícula.

A UFSC recebe por meio do Programa Incoming em média 200 
estudantes por semestre, sendo que as nacionalidades mais re-
cebidas nos últimos anos foram de portugueses e alemães.

Mais informações sobre o intercâmbio de estudantes internacio-
nais (procedimentos de inscrições, documentos exigidos, entre 
outros) podem ser acessadas na página da SINTER, por meio do 
endereço:  http://sinter.ufsc.br/incoming/ 

 ► SECRETARIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS 
- INTERCÂMBIO DE ALUNOS INTERNACIONAIS 
(INCOMING)

 ■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h 
às 19h

 ■ Telefones: + 55 (48) 3721-6199 / 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: incoming.sinter@contato.ufsc.br
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5.1.7.3 Programas com bolsas de estudo

Diversos programas de mobilidade acadêmica oferecem algum 
tipo de auxílio. Esses programas estão disponíveis para estudan-
tes, TAEs e docentes da UFSC.

5.1.7.3.1 Programas AUGM

A Associação de Universidades Grupo Montevideo (AUGM) é 
uma rede de Universidades públicas, autônomas e independen-
tes da Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguai  e Uruguai que, 
pelas suas semelhanças, compartilham suas vocações, seu ca-
ráter público, suas semelhanças nas estruturas acadêmicas e 
a equivalência dos  níveis de seus serviços; características que 
as colocam em condições de desenvolver  atividades de coope-
ração com  perspectivas seguras de viabilidade. Os Programas 
desenvolvidos pela AUGM em que a UFSC tem parceria são:

 ■  Escala Docente - O Escala Docente é um programa recí-
proco de mobilidade acadêmica para professores que en-
volve as diversas áreas de ensino, pesquisa, extensão e 
gestão universitária. A universidade de origem fornece as 
passagens aéreas e a universidade de destino fornece a 
hospedagem e a alimentação.

 ■  Escala de Estudiantes de Grado - O Escala de Estudiantes 
de Grado é um programa recíproco de mobilidade acadêmi-
ca para estudantes de graduação. São cerca de 30 vagas 
por ano, tanto para enviar quanto para receber estudantes. 
Eles permanecem na universidade anfitriã cursando disci-
plinas por um semestre, que fica responsável pela alimen-
tação e hospedagem.

 ■  Programa Escala de Estudiantes de Posgrado - O Escala 
Posgrado é um programa recíproco de mobilidade acadê-
mica para estudantes de mestrado e doutorado de univer-
sidades da América Latina. Atualmente a UFSC oferece 
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seis vagas por ano, sendo três para mestrado e três para 
doutorado, tanto para enviar quanto para receber estudan-
tes, pelo período de até 30 dias. A universidade anfitriã é 
responsável pelo pagamento das despesas referentes a 
alimentação e hospedagem. Os estudantes estrangeiros 
selecionados para realizar esse intercâmbio na UFSC re-
cebem bolsa correspondente aos valores das agências de 
fomento CAPES e CNPq, conforme Resolução Normativa 
n.º 50/CUn/2015.

 ■  Escala de Gestores y Administradores - O Escala de Ges-
tores y Administradores tem o objetivo de promover mo-
bilidade entre técnico-administrativos das universidades 
membros da AUGM para fortalecer a gestão e administra-
ção das universidades, contribuindo para o seu desenvol-
vimento e aumentando a compreensão das diferentes es-
truturas organizacionais. Podem participar servidores que 
trabalhem na UFSC há pelo menos três anos. 

 ■ Jornadas de Jovens Pesquisadores - As Jornadas de Jo-
vens Pesquisadores, criadas em 1993, reúnem anualmen-
te centenas de estudantes de graduação e pós-gradua-
ção das universidades da América Latina participantes da 
AUGM, com o objetivo promover a integração entre os es-
tudantes, com vistas ao estabelecimento de grupos de pes-
quisa internacionais. A UFSC seleciona anualmente até 40 
trabalhos de estudantes para exposição na universidade 
organizadora do evento. Os estudantes selecionados rece-
bem transporte e auxílio para despesas de hospedagem e 
alimentação..

 ■  Núcleos Disciplinários e Comités Académicos - Núcleos 
Disciplinarios são grupos acadêmicos constituídos por re-
presentantes das universidades da AUGM para tratar de 
assuntos de interesse comum, nos quais cada universida-
de membro apresenta suas disponibilidades em termos de 
pessoal qualificado e recursos materiais necessários para 
o desenvolvimento de atividades científicas, de desenvolvi-
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mento, de extensão etc.
 ■  Comités Académicos são grupos acadêmicos constituídos 

por representantes das universidades da AUGM para abor-
dar, com enfoque multi-/trans-/ inter-disciplinar, as princi-
pais configurações temáticas consideradas estratégicas no 
contexto da América Latina.

5.1.7.3.2 Erasmus

A SINTER auxilia professores na aceitação de propostas Eras-
mus +  realizadas pelas instituições parceiras europeias, para 
viabilizar bolsas de intercâmbio para estudantes de graduação, 
pós-graduação, docentes e técnico-administrativos. Quando 
os projetos são contemplados pela Comissão Europeia, a SIN-
TER auxilia os coordenadores dos projetos em sua execução na 
UFSC.

5.1.7.3.3 Programas GCUB

O GCUB é composto por universidades nacionais – federais, 
estaduais, confessionais e comunitárias. Algumas das mais im-
portantes universidades brasileiras da atualidade compõem o 
conjunto de 72 instituições associadas, com 51 Universidades 
Federais, 15 Universidades Estaduais e 6 Universidades Comu-
nitárias e Confessionais. Sua missão é promover a integração 
interinstitucional e internacional, mediante programas de mobi-
lidade docente e discente, contribuindo para o processo de in-
ternacionalização soberana da rede universitária nacional com 
suas contrapartes estrangeiras.

 ■ Programa BRACOL - Programa de Intercâmbio de Estu-
dantes Brasil- Colômbia cuja finalidade é a promoção do 
intercâmbio de estudantes de nível superior entre as ins-
tituições membros do Grupo Coimbra de Universidades 
Brasileiras (GCUB) e Associación Colombiana de Univer-
sidades (ASCUN). As universidades participantes anfitriãs 
oferecem aos estudantes selecionados pelas universida-
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des de origem hospedagem e alimentação por um semes-
tre de estudos.

 ■ Programa BRAMEX - Programa de Intercâmbio de Estu-
dantes Brasil-México cuja finalidade é a promoção do inter-
câmbio de estudantes de nível superior entre as instituições 
membros da Asociacion Nacional de Universidades e Insti-
tuciones de Educación Superior de la República Mexicana, 
ANUIES, e o Grupo Coimbra de Universidade Brasileiras,  
GCUB. As universidades participantes anfitriãs oferecem 
aos estudantes selecionados pelas universidades de ori-
gem hospedagem e alimentação por um semestre de es-
tudos.

5.1.7.3.4 Programas Universidade de Leiden

Programa LExS Platinum Award - realizado em parceria com a 
Universiteit Leiden (Holanda), é destinado a estudantes de mes-
trado dos programas de pós-graduação em Estudos da Tradu-
ção, Letras-Inglês, Linguística, Literatura, Filosofia e História, 
Serviço Social e Relações Internacionais da UFSC. O estudante 
contemplado passa o ano escolar na Universiteit Leiden e rece-
be uma bolsa no valor de 11 mil euros para custeio das despesas 
de moradia, alimentação e taxas da universidade. A UFSC, atra-
vés da PROPG, oferece ao estudante a passagem aérea.

5.1.7.3.5 Programa UFSC-UHK Erasmus+

O Programa Erasmus + UHK-UFSC nasceu de um acordo de 
cooperação com a Faculdade de Filosofia da University of Hra-
dec Králove (UHK), da República Checa. Inicialmente, foi uma 
parceria em que a própria UHK oferecia bolsas de intercâmbio 
aos estudantes da UFSC. Em 2018, o projeto foi selecionado pela 
Comissão Europeia e passou a ser parte do Programa Erasmus 
+. O projeto oferece bolsas a estudantes de graduação e pós-
graduação, bem como de docentes, para realizarem um perío-
do de mobilidade na universidade parceira. Pode contemplar as 
áreas de Filosofia, História, Relações Internacionais, Ciência Po-
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lítica, Sociologia, Arquivologia,Serviço Social,  e outras humani-
dades conforme publicação de Editais específicos.

5.1.7.3.6 Programa SANTANDER

Santander Universidades de Bolsas Ibero-Americanas é um pro-
grama financiado pelo Banco Santander S.A. do Brasil, por meio 
do qual, estudantes de graduação brasileiros recebem bolsa-au-
xílio para intercâmbio acadêmico em instituições de ensino su-
perior da América Latina, Portugal e Espanha. Lançado em 2011, 
o Programa de Bolsas Ibero-Americanas é uma iniciativa criada 
com o objetivo de promover o intercâmbio acadêmico anual de 
estudantes de graduação entre as universidades parceiras.

5.1.7.3.7 Programa Jóvenes Líderes Iberoamericanos

O Programa Jóvenes Líderes Iberoamericanos é uma iniciativa 
da Fundación Carolina, da Fundación Rafael del Pino e do Grupo 
Santander que seleciona egressos de cursos de graduação da 
UFSC para realizar intercâmbio em Madrid, Espanha.

5.1.7.3.8 Programa ELAP

Promovido pelo Governo do Canadá, o Emerging Leaders in the 
Americas Program (ELAP) oferece bolsas de estudos para estu-
dantes de graduação e pós-graduação (mestrado e doutorado) 
da América Latina e do Caribe realizarem intercâmbio em univer-
sidades do Canadá.

5.1.7.3.9 Programas Universidade de Leiden

O Programa Língua Portuguesa e Cultura Brasileira é um progra-
ma de mobilidade financiado pela Universiteit Leiden (Holanda) 
para estudantes holandeses estudarem na UFSC pelo período 
de dois a cinco meses. Consiste em aulas teóricas de língua 
portuguesa, atividades extracurriculares (passeios, gastronomia, 
museus e apresentações culturais) e vivência dos estudantes 
em casas de família, que oferecem alimentação e hospedagem 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA170

aos estudantes.

5.1.7.3.10 Programa USAC

O University Studies Abroad Consortium (USAC) é uma institui-
ção sem fins lucrativos conveniada com a UFSC desde 2013. 
Seu intuito é promover o intercâmbio entre estudantes universitá-
rios de todo o mundo e a comunidade universitária da UFSC, por 
meio da imersão na cultura brasileira, seus costumes e idioma. 
Os intercambistas participam de cursos na UFSC pelo período 
de um a quatro meses. Em contrapartida, o USAC oferece bol-
sas de estudos e estágios no exterior para estudantes, docentes 
e técnico-administrativos da UFSC.

 ■ Horário de atendimento: de segunda a quinta-feira, das 9h 
às 17h e às sextas-feiras das 9h às 13h

 ■ Telefone: + 55 (48) 3721-6208
 ■ Localização: Centro de Comunicação e Expressão, Bloco 

A, Sala 219 
 ■ E-mail: floripa@usac.edu

5.1.7.4 Programa PEC-G

Programa de Estudante Convênio de Graduação (PEC-G) - Re-
gulamentado pelos Ministérios das Relações Exteriores e da 
Educação, o Programa de Estudantes-Convênio de Graduação 
(PEC-G) é uma atividade de cooperação do governo brasileiro 
com outros países em desenvolvimento (África, América Latina. 
Ásia e Caribe) com os quais mantém acordos educacionais ou 
culturais, cujo objetivo é a formação de recursos humanos. Cida-
dãos desses países realizam seus estudos de graduação com-
pleta no Brasil a fim de aplicarem em sua terra natal o conheci-
mento adquirido. Portanto, não é um programa de intercâmbio. 
O PEC-G não envia alunos ao exterior, somente os recebe. Para 
candidatar-se, o interessado deverá dirigir-se à Embaixada Bra-
sileira do país de origem.
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5.1.7.5 Programa Idiomas sem Fronteiras

Desenvolvido pelo Ministério da Educação (MEC) por intermédio 
da Secretaria de Educação Superior (SESu) em conjunto com a 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Supe-
rior (CAPES), o programa Idiomas sem Fronteiras (IsF) tem como 
principal objetivo incentivar o aprendizado de línguas, além de 
propiciar uma mudança abrangente e estruturante no ensino de 
idiomas estrangeiros nas universidades do País.

O IsF foi elaborado com o objetivo de proporcionar oportunida-
des de acesso, através do programa Ciência sem Fronteiras e 
de outros programas de mobilidade estudantil, a universidades 
de países onde a educação superior é conduzida em sua totali-
dade ou em parte por meio de línguas estrangeiras. Neste sen-
tido, suas ações também atendem a comunidades universitárias 
brasileiras que passam a receber um número cada vez maior 
de professores e alunos estrangeiros em seus câmpus. Para 
atender tal demanda, suas ações incluem a oferta de cursos a 
distância e cursos presenciais, além da aplicação de testes de 
proficiência.

O Idiomas sem Fronteiras – Inglês, por meio do Núcleo de Língua 
Inglesa (NucLi), oferece atualmente os seguintes serviços para 
a comunidade universitária da UFSC (estudantes de graduação, 
pós-graduação, técnico-administrativos e professores):

 ■ Aplicação do teste TOEFL ITP.
 ■ Cursos presenciais de língua inglesa.
 ■ Cursos a distância de língua inglesa (My English Online)

Cursos normalmente oferecidos:

 ■ Inglês para fins acadêmicos.
 ■ Preparatório para o teste do TOEFL IBT.
 ■ Preparatório para o teste do IELTS.

 ■ Produção e compreensão escrita em inglês.
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 ■ Produção e compreensão oral em inglês

Além do idioma inglês, estão sendo implementadas atividades 
nos idiomas: Alemão, Espanhol, Francês e Português.

 ► PROGRAMA IDIOMAS SEM FRONTEIRAS

 ■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h30 
às 17h30 

 ■ Telefones: + 55 (48) 3721-6222 / 3721-6209
 ■ Endereço: Rua Desembargador Vitor Lima, nº 222, Prédio II 

da Reitoria, térreo, 88040-400 – ver mapa. 
 ■ Site: http://idiomassemfronteiras.ufsc.br/
 ■ E-mail: isf.ufsc@gmail.com

5.2 EXTENSÃO

5.2.1 Atividades físicas oferecidas à comunidade 
(Aquafitness, Condicionamento físico, Danças, Ginástica, Hi-
droginástica, Natação adulto e infantil, Yoga, entre outras ati-
vidades)

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 pu-
blicados 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 (algu-
mas são gratuitas);

 ■ atestado médico de aptidão para a prática de atividades 
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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 14h às 18h

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-9925
 ■ Endereço: Coordenadoria de Extensão, Centro de Despor-

tos. 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 in-
formática, 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 co-
munidade, através de parcerias com entidades governamentais 
e não governamentais.

Como os cursos oferecidos mudam a cada semestre, os interes-
sados 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 ofe-
recidas, de um modo geral, exigem inscrições feitas mediante 
apresentação de documento de identificação e comprovante de 
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residência. Além desses documentos, o interessado deverá pa-
gar 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 7h 
às 19h

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-6198 / 3721-6198 / 3721-2989
 ■ Endereço: Av. Desembargador Vitor Lima, nº 145. Trindade –  

88010-970 – Florianópolis – SC.
 ■ Site: http://neti.ufsc.br
 ■ E-mail: neti@contato.ufsc.br

5.2.3 Cursos e Oficinas de Arte
(Artes Visuais, Cinema, Dança, Música, Teatro)

 ► DEPARTAMENTO ARTÍSTICO CULTURAL

 ■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h 
às 12h e das 13h às 17h (cursos e oficinas de arte e/ou 
ensaios dos grupos artísticos permanentes costumam ser 
realizados em um dos três períodos do dia).

 ■ Telefones: + 55 (48) 3721-3853 / 9447 / 6493
 ■ Endereço: Departamento Artístico Cultural (DAC). Igrejinha 

da UFSC. Campus Universitário Reitor João David Ferreira 
Lima, defronte à Praça Santos Dumont (ver endereço no 
início desta Carta). 

 ■ Site: http://dac.ufsc.br
 ■ E-mail: dac@contato.ufsc.br

5.2.4 Assistência Jurídica 
(Direito Cível, Direito da Família, Direito Penal, Direito Traba-
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lhista)

A assistência jurídica gratuita do Escritório Modelo de Assistên-
cia Jurídica (EMAJ) é destinada aos moradores de Florianópolis 
que comprovarem insuficiência de recursos. Assim os interessa-
dos 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 e 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: segunda-feira, 
direito da família; terça e quarta-feira, direito cível; quarta-
feira, direito penal; quinta-feira, direito trabalhista

 ■ Telefone:  +55 (48) 3331-9410 / 9816
 ■ 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 in-
formações necessárias às matrículas nos cursos de idiomas se-
mestralmente (o mês exato de publicação depende de cada edital).

Para participar dos cursos, os interessados poderão ser subme-
tidos a teste de nivelamento para avaliar sua proficiência na lín-
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gua 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 aprova-
dos e aqueles que desejarem ingressar no primeiro nível do idio-
ma 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 ma-
trícula;

 ■ realização, por intermédio do sistema, de matrícula na tur-
ma desejada, caso haja vaga;

 ■ pagamento da taxa de inscrição semestral.

A taxa de inscrição tem valores diferenciados para os públicos 
que podem usufruir dos serviços. Assim sendo, se for o caso, fa-
z-se necessária a comprovação de vínculo com um determinado 
público, diretamente no DLLE ou por e-mail (envio das informa-
ções 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 (comple-
tos no dia da inscrição).

 ► DEPARTAMENTO DE LÍNGUA E LITERATURA 
ESTRANGEIRA
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(Cursos extracurriculares)

 ■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h 
às 12h e das 14h às 18h

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-9288 / 9703 / 6607 / 9355
 ■ Endereço: Departamento de Língua e Literatura Estrangei-

ra. Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima 
(ver endereço no início desta Carta)

 ■ Site: http://www.cursosextra.com
 ■ E-mail: llesec@contato.ufsc.br

5.2.6 Educação ambiental (Sala Verde)
Projeto institucional chancelado pelo Ministério do Meio Ambien-
te, 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 uni-
versitária e do público em geral: docentes e discentes da Rede 
Pública de Ensino – educação infantil, ensino fundamental e mé-
dio –, educadores ambientais e outros segmentos da sociedade 
interessados na causa socioambiental.

Para participar das ações, faz-se necessário acompanhar as in-
formações na página do projeto, entrar em contato com a coor-
denação por e-mail ou visitar o espaço da Sala Verde no prédio 
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 7h 
às 19h

 ■ Telefones: +55 (48) 3721-9044 / 6469
 ■ Endereço: Térreo da Biblioteca Central. Campus Universitá-

rio Reitor João David Ferreira Lima (ver endereço no início 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA178

desta Carta)
 ■ Site: http://www.salaverde.ufsc.br
 ■ E-mail: salaverde@contato.ufsc.br

5.2.7 Serviço de Atenção Psicológica (SAPSI)
(Acolhimento Psicológico, Atendimento Psicoterápico, Orien-
tação Profissional, Orientação para a Reescolha, Planejamento 
de Carreira, Orientação de Carreira com Adultos, Orientação 
para a Aposentadoria, entre outros)

O acolhimento psicológico funciona diariamente por livre deman-
da. Trata-se de um atendimento que tem por objetivo realizar 
uma escuta inicial e auxiliar nos encaminhamentos que se fize-
rem necessários a cada caso. 

Os serviços de Atendimento Psicoterápico (Infantil, Adolescente 
e Adulto) funcionam a partir de editais de inscrições, que são 
abertos a cada semestre. Esses atendimentos são realizados 
conforme a capacidade do serviço. 

Os serviços de Orientação Profissional, Orientação para a Rees-
colha, Planejamento de Carreira, Orientação de Carreira com 
Adultos e Orientação para a Aposentadoria são prestados pelo 
Laboratório de Informação e Orientação Profissional (LIOP) nas 
dependências do SAPSI. As inscrições são presenciais, confor-
me as orientações publicadas na página do Serviço e do LIOP. 

Há ainda vários projetos de pesquisa e de extensão que envol-
vem a realização de atendimentos psicoterapêuticos e psicoe-
ducativos, individuais e em grupo, à comunidade, por exemplo: 
Acolhimento Psicológico a Pessoas e/ou Familiares de Pessoas 
com Hipertensão Arterial Pulmonar, Grupo de Apoio Psicológico 
a Pessoas com Vivências de Perdas e Lutos, Clínica Intercul-
tural (Atendimento Psicoterapêutico para Imigrantes), Grupo de 
Cessação do Tabagismo, Oficinas Terapêuticas com Estudantes 
da UFSC, Atendimento Psicoterapêutico em Grupo: Modalidade 
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Psicoterapia Breve, Grupo de Habilidades Sociais para Crianças, 
Grupo de pais, mães e/ou responsáveis de crianças e Grupo de 
Atenção Psicológica ao Paciente com Doenças Dermatológicas 
Autoimunes (Dermatite Atópica, Psoríase e Vitiligo).

A lista dessas atividades poderá ser alterada ao longo do ano. 
As atividades oferecidas e as instruções para as inscrições es-
tão sempre atualizadas na página web do Serviço.

 ► CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

 ■ Horário de atendimento: de segunda a quinta-feira, das 8h 
às 20h; nas sextas-feiras, das 8h às 19h. 

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-9402 / 4989 
 ■ Endereço: Centro de Filosofia e Ciências Humanas serviço 

de Atenção Psicológica, 2o andar, bloco D. Campus Uni-
versitário 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 desenvol-
vidos 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 lon-
go 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 mini-
cursos na página do evento. 

 ► PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO
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 ■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h 
às 19h

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-7420
 ■ Endereço: Rua Desembargador Vitor Lima, 222, sala 302 - 

Bairro Trindade, Florianópolis - Santa Catarina - Brasil. CEP 
88040-400

 ■ Site: http://www.sepex.ufsc.br
 ■ E-mail: sepex@contato.ufsc.br

5.2.9 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 (dis-
ponível no site da SINTER através do seguinte link: http://sinter.
ufsc.br/solicitacao-de-convenios/normasecriterios/) devidamen-
te preenchido e assinado.

A SINTER se reunirá regularmente para avaliar o mérito das pro-
postas 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 agili-
dade do setor estrangeiro responsável.

Antes da coleta das assinaturas, por exigência da legislação bra-
sileira, o documento deverá passar ainda por análise jurídica da 
Procuradoria Federal.

Após a coleta final de assinaturas, o proponente será comunica-
do e o convênio será divulgado na página da SINTER.

No caso de editais que exijam convênios ou acordos, os propo-
nentes 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.
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Casos especiais serão considerados individualmente.

 ► 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, CEP 88040-400 – ver mapa.
 ■ Site: http://www.sinter.ufsc.br
 ■ E-mail: agreement.sinter@contato.ufsc.br convenio.sin-

ter@contato.ufsc.br

5.2.10 Certificados de ações de extensão
As ações de extensão podem gerar certificados aos participan-
tes. Os certificados anteriores a 2016 estão disponíveis no ende-
reço http://www.certificado.prpe.ufsc.br e os demais certificados 
estão disponíveis no endereço https://certificados.ufsc.br.

 ► PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

 ■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h 
às 19h

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-7428
 ■ Endereço: Rua Desembargador Vitor Lima, nº 222, Prédio II 

da Reitoria, 3º andar, CEP 88040-400
 ■ Site: http://www.proex.ufsc.br
 ■ E-mail: proex@contato.ufsc.br

5.2.11 Clínica Escola de Fonoaudiologia
A Clínica Escola de Fonoaudiologia da Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC) é um espaço para aulas práticas e es-
tágios de alunos do curso onde acontecem avaliação e terapia 
nas áreas de linguagem oral e escrita, voz, motricidade orofacial, 
disfagia e audiologia.
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As atividades são supervisionadas pelos professores do curso 
e fazem parte da carga horária regular da formação acadêmica. 
Esses atendimentos ocorrem nos períodos matutino e vesperti-
no, para todas as faixas etárias (crianças, adolescentes, jovens, 
adultos e idosos) que apresentem queixas de comunicação. O 
atendimento é gratuito.

 ► CLÍNICA ESCOLA DE FONOAUDIOLOGIA

 ■ Horário de Atendimento ao Público: Segunda-feira a Sexta-
Feira, das 10h às 12h e das 13h às 16h

 ■ Endereço: Rua Desembargador Vitor Lima, 222, Reitoria II, 
2º Andar, Bairro Trindade, CEP: 88040-400, Florianópolis, 
Santa Catarina.

 ■ Site: http://fonoaudiologia.ufsc.br/clinica-escola-de-fonoau-
diologia/

5.2.12 Usina Piloto de Alimentos
A usina serve a comunidade como laboratório de industrializa-
ção de alimentos.

 ■ Horário de atendimento: das 8:00 as 12:00 e 13:00 as 17:00 
de segunda a sexta.

 ■ Telefone(s): 3721 3037
 ■ Endereço: Centro de Ciências Agrárias/UFSC, Rodovia Ad-

mar Gonzaga, 1346 - Bairro: Itacorubi, CEP: 88034-001 Flo-
rianópolis, SC - Brasil (Em frente à Epagri)  

 ■ Email: jorge.tessari@ufsc.br
 ■ Site: http://usinapilotodocal.paginas.ufsc.br/

5.3 OUTROS SERVIÇOS

5.3.1 Biblioteca Universitária



CARTA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO 183

A Biblioteca Universitária (BU) é um órgão vinculado ao Gabinete 
da Reitoria e compõe-se de uma rede de doze unidades, com 
uma centralização administrativa e técnica. Sua missão é: Pres-
tar serviços de informação à comunidade universitária para con-
tribuir com a construção do conhecimento e o desenvolvimento 
da sociedade.

Todas as bibliotecas são de livre acesso à comunidade. Alguns 
serviços, porém, são restritos àqueles que possuem vínculo com 
a Universidade, como é o caso do empréstimo domiciliar, limi-
tado a professores, técnicos e alunos. Cidadãos formados em 
cursos de graduação, pós-graduação e aposentados da UFSC 
também podem pegar livros emprestados. Os regulamentos que 
normatizam o empréstimo e uso dos espaços estão disponíveis 
no endereço eletrônico http://portal.bu.ufsc.br/conheca-a-bu/ad-
ministrativo/regulamento.

 ► CONTATOS E ENDEREÇOS

 ■ Site: http://portal.bu.ufsc.br
Direção da Biblioteca Universitária da UFSC

 ■ E-mail: diretor.bu@contato.ufsc.br
 ■ Telefone: +55 (48) 3721-9310
 ■ Fax: +55 (48) 3721-9603

BIBLIOTECA HORÁRIO E CONTATO ENDEREÇO

Biblioteca Central 
(BC)

Segunda a sexta-feira 
das 7h30 às 22h e 
sábado das 6h às 20h
Sala de Estudos 
Individuais: Domingos e 
Feriados das 8h às17h
Contato: 
+55 (48) 3721-2257
bc@contato.ufsc.br

Campus de Florianópolis,  
Acesso Trindade,  
Setor D, Trindade – 
Florianópolis/SC
CEP: 88040-900 

http://portal.bu.ufsc.br/conheca-a-bu/administrativo/regulamento/
http://portal.bu.ufsc.br/conheca-a-bu/administrativo/regulamento/
http://portal.bu.ufsc.br
mailto:diretor.bu@contato.ufsc.br
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BIBLIOTECA HORÁRIO E CONTATO ENDEREÇO

Biblioteca Setorial 
Centro de Ciências 
Agrárias (BSCCA)

Segunda a sexta-feira 
das 7h às 19h
Contato: 
+55 (48) 3721-5406 ou 
3721-5407
bscca@contato.ufsc.br

Rod. Admar Gonzaga, 
1346 – Caixa Postal 476, 
Itacorubi – Florianópolis/SC
CEP: 88034-000

Biblioteca Setorial 
Centro de Ciências 
da Educação 
(BSCED)

Segunda a sexta-feira 
das 8h às 21h
Contato: 
+55 (48) 3721-9155 / 
3721-9088
bsced@contato.ufsc.br

Campus de Florianópolis 
Térreo do Prédio do 
Centro de Filosofia e 
Ciências Humanas 
(CFH) , Trindade – 
Florianópolis/SC
CEP: 88040-970

Biblioteca 
Setorial Centro de 
Ciências Físicas 
e Matemáticas 
(BSCFM)

Segunda a sexta-feira 
das 8h às 21h
Contato: 
+55 (48) 3721-9502
bscfm@cfm.ufsc.br

Campus de Florianópolis 
Centro de Ciências 
Físicas e Matemáticas 
(CFM), Trindade – 
Florianópolis/SC
CEP: 88040-900

Biblioteca Setorial 
do Centro de 
Ciências Jurídicas

Segunda a sexta-feira 
das 8h às 20h
Contato: 
+55 (48) 3721-9730
bsccj@contato.ufsc.br

Campus de Florianópolis 
Centro de Ciências 
Jurídicas – Bloco F, 1º° 
piso, sala 201, Trindade – 
Florianópolis/SC
CEP 88040-900

Biblioteca 
Setorial Centro 
de Ciências da 
Saúde e Medicina 
(BSCCS-M)

Segunda a sexta-feira 
das 7h às19h
Contato: 
+55(48) 3721-9088
gorete.savi@ufsc.br

Campus de Florianópolis 
Hospital Universitário 
(piso térreo), Trindade – 
Florianópolis/SC
CEP: 88040-970
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BIBLIOTECA HORÁRIO E CONTATO ENDEREÇO

Biblioteca Setorial 
Colégio Aplicação 
(BSCA)

Segunda a sexta-feira 
das 7h às19h
Contato: 
+55 (48) 3721-2400
bsca@contato.ufsc.br

Campus de Florianópolis 
Colégio de Aplicação 
– Bloco B, Setor D, 
Trindade – Florianópolis/
SC
CEP: 88040-900 

Biblioteca Setorial 
de Araranguá 
(BSARA)

Segunda a sexta-
feira das 12h às 21h
Contato: 
+55 (48) 3721-2168
bsara@contato.ufsc.br

Campus de Araranguá
Rodovia Gov. Jorge 
Lacerda, 3201 
Urussanguinha, 
Unidade Jardim das 
Avenidas, bloco C-1, 
sala 12388906-072 – 
Araranguá/SC

Biblioteca Setorial 
de Curitibanos 
(BSCUR)

Segunda a sexta-feira 
das 7h às 19h
Contato: 
+55 (48) 3721-4169, (48) 
3721-7189 e (49) 2122-
0363
bu.cbs@contato.ufsc.br

Campus de Curitibanos
Rodovia Ulysses 
Gaboardi, Km 3, s/n, 
Curitibanos/SC
CEP: 89520-000

Biblioteca Setorial 
de Joinville (BSJOI)

Segunda a sexta-feira 
das 7h30 às 19h30
Contato: 
+55 (48) 3721-7325 / (48) 
3721-4889 / (47) 3461-
5925
bsjoi@contato.ufsc.br

Campus de Joinville
Rua Presidente Prudente 
de Moraes, 406, Bairro 
Santo Antônio – Joinville/
SC
CEP: 89218-000

Biblioteca Setorial 
de Blumenau 
(BSBLU)

Segunda a sexta-feira 
das 8h às 21h
Contato:
+55 (48) 3721-3391 / (47) 
3232-5191
bs.bnu@contato.ufsc.br

Campus de Blumenau
Rua João Pessoa, 2750, 
Bairro Velha – Bumenau/
SC
CEP: 89036-256
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Sala de Leitura José 
Saramago

Segunda a sexta-feira 
das 8h às 20h
Contato:
+55 (48) 3721-9209
sljs@contato.ufsc.br

Campus de Florianópolis 
Piso térreo Centro de 
Filosofia e Ciências 
Humanas (CFH), Acesso 
Carvoeira, Florianópolis/
SC
CEP: 88040-970

 ► CONSULTA AO ACERVO

Todo o acervo da BU, que compreende uma Biblioteca Central, 
dez Bibliotecas Setoriais e a Sala de Leitura José Saramago, po-
dem ser consultados a partir do endereço eletrôni co http://portal.
bu.ufsc.br/acervo.

O acervo permanente é composto por mais de 247 mil títulos e 
812 mil exemplares, distribuídos em diferentes coleções de li-
vros, periódicos, teses, obras raras, entre outras. A BU disponi-
biliza, também, um vasto acervo em formato eletrônico: 100 mil 
livros, 37 mil periódicos (via Portal CAPES), centenas de jornais 
diários de diversos países, videoaulas. Destacam-se também o 
Portal de Periódicos da UFSC, que dá acesso aos artigos dos 
periódicos científicos publicados pela instituição, e o Repositório 
Institucional da UFSC, que dá acesso à produção acadêmica e 
institucional da UFSC, tais como teses, dissertações, trabalhos 
de conclusão de curso (TCCs), fotografias e vídeos. O Repositó-
rio também disponibiliza coleções gerenciadas por outros depar-
tamentos da instituição.

 ► SERVIÇOS

A BU oferece à comunidade acadêmica os seguintes serviços:

 ■ Empréstimo domiciliar: empréstimo de materiais, em quan-
tidade e período determinados, para uso externo ao am-
biente da biblioteca.

https://periodicos.ufsc.br/
https://repositorio.ufsc.br/
https://repositorio.ufsc.br/
http://portal.bu.ufsc.br/servicos/emprestimo-domiciliar/
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 ■ Empréstimo entre bibliotecas – EEB: empréstimo de materiais 
entre as bibliotecas dos campi e para instituições parceiras 
requisitantes; atende também às solicitações de empréstimo 
de materiais dessas instituições para usuários da BU.

 ■ Empréstimo de netbooks: empréstimo de netbooks e simi-
lares, por um tempo determinado, para uso nas dependên-
cias da biblioteca.

 ■ Comutação bibliográfica: solicitação de fotocópias de par-
tes de documentos bibliográficos a outras instituições, bem 
como o atendimento às suas requisições.

 ■ Eventos: mostras de filmes, palestras e debates sobre lite-
ratura, encontros literários, entre outros projetos de exten-
são de cunho cultural e educacional. Alguns são abertos ao 
público e outros são restritos aos servidores da BU.

 ■ Estágios Obrigatórios: supervisão de estágios obrigatórios 
da disciplina de estágio curricular, dos cursos de Biblioteco-
nomia, Arquivologia e demais áreas afins.

 ■ Visita orientada: visita em grupos à biblioteca, previamente 
agendada e guiada por um bibliotecário.

 ■ Capacite-se: programa de capacitação de usuários, com 
informações sobre as atividades ofertadas, disponibiliza-
ção de tutoriais/guias e oferta de atividades e cursos pré-a-
gendados.

 ■ Orientação - normalização e bases de dados: materiais 
de consulta que orientam sobre a normalização de traba-
lhos científicos e uso das bases de dados bibliográficos, 
bem como atendimento personalizado às diversas dúvidas 
sobre a temática, por e-mail, telefone e atendimento local.

 ■ Acessibilidade informacional: serviço que atende às de-
mandas informacionais de estudantes com deficiência da 
UFSC.  No local são realizadas adaptações de materiais 
para o braile e para a utilização dos textos com programas 
ledores. Dispõe de espaço físico para estudo e empréstimo 
de equipamentos adequados às necessidades desses es-

http://portal.bu.ufsc.br/servicos/eeb/
http://portal.bu.ufsc.br/servicos/emprestimo-de-netbooks/
http://portal.bu.ufsc.br/servicos/comut/
http://portal.bu.ufsc.br/servicos/extensao
http://portal.bu.ufsc.br/visita-orientada/
http://portal.bu.ufsc.br/capacite-se/
http://portal.bu.ufsc.br/normas-e-procedimentos/normalizacao/
http://portal.bu.ufsc.br/servicos/aai-acessibilidade/
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tudantes. Localizado na Biblioteca Central. 
 ■ Ensino a distância – EaD: envio de material bibliográfico 

do acervo da BU para empréstimo domiciliar, além de ca-
pacitação de alunos, tutores e professores da modalidade 
a distância para o uso dos recursos físicos e virtuais da 
biblioteca.

 ■ Espaço de inclusão digital: espaço equipado com computa-
dores para o uso da comunidade universitária e da comuni-
dade em geral. Localizado na Biblioteca Central.

 ■ Espaços para eventos: sistema de reserva dos espaços dis-
poníveis para a comunidade universitária para a realização 
de eventos de cunho acadêmico, técnico-científico e cultural 
sem fins lucrativos, regulados por uma política de uso.

 ■ Acesso Wireless: acesso à internet sem fio na UFSC.
 ■ Reprografia: xerox ou scanners para a reprodução parcial 

de materiais.
 ■ Mecanismo on-line para referências – MORE: softwa-

re para criação e gestão de referências bibliográficas.
 ■ Ficha de identificação da obra: sistema desenvolvido para 

gerar automaticamente a ficha de identificação que deve 
ser inserida nos trabalhos acadêmicos (monografias, dis-
sertações e teses).

 ■ Catalogação na fonte: elaboração gratuita de ficha catalo-
gráfica para livros e periódicos editados pelas unidades ad-
ministrativas e acadêmicas da UFSC.

 ■ ISSN – ISBN: informações sobre a solicitação de ISSN e ISBN.
 ■ BU SOCIAL: Projetos e Instituições apoiados pela Bibliote-

ca Universitária.
 ■ Redes Sociais: divulgação de serviços, eventos, e conteú-

dos de interesse da comunidade em geral. 
https://www.facebook.com/bu.ufsc/
https://twitter.com/bu_ufsc

http://portal.bu.ufsc.br/files/2013/09/TUTORIALEAD2013.pdf
http://portal.bu.ufsc.br/servicos/espaco-digital/
http://portal.bu.ufsc.br/servicos/espacos-para-eventos/
http://portal.bu.ufsc.br/servicos/wireless/
http://portal.bu.ufsc.br/reprografia/
http://www.more.ufsc.br/
http://portal.bu.ufsc.br/servicos/ficha-de-identificacao-da-obra/
http://portal.bu.ufsc.br/servicos/catalogacao-na-fonte/
http://portal.bu.ufsc.br/servicos/issn-isbn/
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https://www.youtube.com/user/BIBLIOTECASUFSC

5.3.2 Concursos públicos
Os serviços prestados pelo Departamento de Desenvolvimento 
de Pessoas, da Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de 
Pessoas, à comunidade estão relacionados às atividades de-
sempenhadas pela Coordenadoria de Admissões, Concursos 
Públicos e Contratação Temporária (CAC), que trata, entre ou-
tras atribuições, do gerenciamento das seleções necessárias à 
contratação de pessoal efetivo e temporário, necessário às ativi-
dades da Universidade. 

As seleções supracitadas, organizadas pela Coordenadoria de 
Admissões, Concursos Públicos e Contratação Temporária, di-
videm-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 tem-
porária de servidor.

Para a investidura em cargos efetivos e 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:

IV) a nacionalidade brasileira; 

V) o gozo dos direitos políticos; 

VI) a quitação com as obrigações militares e eleitorais; 

VII) o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo; 

VIII) a idade mínima de dezoito anos; 

IX) aptidão física e mental.

Além desses requisitos, cada cargo requer condições específi-
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cas e etapas distintas definidas nos respectivos editais de con-
curso ou processo seletivo.

 ► PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO 
E GESTÃO DE PESSOAS

 ■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h
 ■ Telefone: +55 (48) 3721-4574 / 4299 (concursos públicos) – 

3721-9913 (admissão de efetivos) – 3721-9497 (contratação 
temporária)

 ■ Endereço: Coordenadoria de Admissões, Concursos Públi-
cos e Contratação Temporária, Prédio da Reitoria I, Térreo. 
Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima 

 ■ Site: http://concursos.ufsc.br/
 ■ E-mails: concurso.ddp@contato.ufsc.br 

admissão.ddp@contato.ufsc.br
dct.ddp@contato.ufsc.br

5.3.3 Museu de Arqueologia e Etnologia Professor 
Oswaldo Rodrigues Cabral (MArquE)

O MArquE é um órgão suplementar vinculado ao Gabinete da 
Reitoria, cuja missão é atuar em favor da preservação, pesquisa, 
comunicação e valorização do patrimônio arqueológico e etno-
lógico brasileiro, com foco no litoral catarinense, promovendo o 
amplo acesso e difusão do conhecimento gerado na Universida-
de Federal de Santa Catarina nas áreas de Arqueologia, Etnolo-
gia e Museologia.

 ■ Horário de funcionamento do museu: segunda a sexta-fei-
ra, das 8h às 18h

 ■ Horário de funcionamento das exposições: terça a sexta-
feira, das 9h às 17h

 ■ Agendamento de pesquisa: o horário será agendado por 
meio de preenchimento de formulário de solicitação de 
pesquisa no site do museu ( (http://museu.ufsc.br/cadastro-
-pesquisador/) ou através do e-mail ufsc.mu.museologia@
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ufsc.br.
 ■ Atendimento setor pedagógico: o agendamento de gru-

pos deve ser feito pelo site do museu (http://museu.ufsc.br/
agendamento-de-grupos/), educa.marque@gmail.com ou 
por telefone: 48 37216421.

 ■ Contato: Secretaria (48) 37219325 - ufsc.mu.secretaria@
gmail.com

 ■ Site: http://museu.ufsc.br

5.3.4 Planetário
O Planetário realiza atividades dirigidas ao ensino e à divulga-
ção da Astronomia e ciências afins. Para conhecê-lo, faz-se  
necessário agendar a visita através do telefone abaixo. Os agen-
damentos, feitos por períodos, só poderão ser realizados pelo 
professor responsável pela turma ou pela direção do colégio in-
teressado 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 estabeleci-
dos em Resolução Normativa do Conselho de Curadores e devem 
ser consultados no site do Planetário no momento do agendamen-
to. Os procedimentos para recolhimento 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 docu-
mento, devem constar as seguintes informações: nome da insti-
tuição, 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, ho-
rários das sessões e lotação do Parque e do Planetário, estão 
igualmente disponíveis no site do Planetário e devem ser consul-
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tados 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 / 2003 (fax)
 ■ Endereço: Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Depar-

tamento 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

5.3.5 Fortalezas da UFSC 
(Visitação às fortalezas de Santa Cruz de Anhatomirim, Santo 
Antônio de Ratones e São José da Ponta Grossa)

As três fortalezas sob administração das UFSC – Santa Cruz, na 
Ilha de Anhatomirim; Santo Antônio, na Ilha de Ratones Grande; 
e São José da Ponta Grossa, na Praia do Forte – são parte do 
que restou do sistema defensivo português construído no século 
XVIII para proteger a Ilha de Santa Catarina. Monumentos his-
tóricos nacionais, as fortificações estão abertas à visitação du-
rante todo o ano. As fortalezas funcionam das 9h às 17h, na bai-
xa temporada, e das 9h às 18h durante o verão (a Fortaleza de 
São José da Ponta Grossa fecha das 12h às 13h, mas permanece 
aberta até as 19h no verão). O acesso aos monumentos requer o 
pagamento de ingresso (os valores podem ser obtidos em www.
fortalezas.ufsc.br), havendo cobrança de meia-entrada para os 
casos previstos em lei. Pessoas acima de sessenta anos e crian-
ças até cinco anos são isentas. Escolas públicas podem requerer 
isenção do valor de entrada para os alunos e professores em vi-
sita de estudos via solicitação escrita (ofício) com prazo de dez 
dias anteriores à data de visita à fortaleza. No primeiro domingo 
de cada mês, de março a novembro, o acesso às fortificações é 
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gratuito. Também é possível realizar eventos nas fortalezas, como 
casamentos e ensaios fotográficos, com autorização prévia.

 ► COORDENADORIA DAS FORTALEZAS DA ILHA DE SANTA 
CATARINA

 ■ Horário de atendimento administrativo: de segunda a sex-
ta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h (para horário de 
visitação das fortalezas, veja texto acima)

 ■ Telefone: +55 (48) 3721-8302
 ■ Endereço: Coordenadoria das Fortalezas da Ilha de Santa 

Catarina. Térreo do Centro de Cultura e Eventos. Campus 
Universitário Trindade.

 ■ Site: http://www.fortalezas.ufsc.br
 ■ E-mail: fortalezas@contato.ufsc.br
 ■ Facebook: facebook.com/fortalezas.ufsc
 ■ Instagram: fortalezasdaufsc

5.3.6 Publicação de livros didáticos e científicos
As obras publicadas pela Editora da UFSC são voltadas à divul-
gação 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 poe-
sia (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 especifica-
ções que constam no Guia do autor (disponível no site da edito-
ra). Esse requisito é avaliado pela equipe de revisores da editora 
logo após a entrega do material. Se não atendido, o texto será 
devolvido ao proponente para que seja reformulado, sendo sub-
metido à análise do Conselho Editorial somente após as corre-
ções. 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 secre-
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taria da Direção ou ser enviado pelos Correios para o endereço 
da editora (caixa postal 476). Ele deve conter o texto comple-
to 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, acompa-
nhada de um CD-ROM. 

Deve também acompanhar o original uma carta do autor ou or-
ganizador, 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 corres-
pondência, 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, inclu-
sive formato e capa, são de inteira responsabilidade da editora,  
podendo o autor ou organizador ser consultado. A editora tam-
bém se responsabiliza pela produção e distribuição do livro, ca-
bendo ao autor ou organizador os direitos autorais, em conformi-
dade 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

A Editora da Universidade Federal de Santa Catarina (EdUFSC) 
é órgão suplementar, vinculado ao Gabinete da Reitoria. Atua na 
disseminação do conhecimento produzido pela UFSC e socie-
dade, por meio de obras de cunho acadêmico, técnico, literário e 
cultural, produzindo, distribuindo e comercializando a produção 
das obras. Aceita submissões contínuas, conforme orientações 
em seu site.

 ■ Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h 
às 19h

 ■ Telefones: +55(48) 3721-9408 - Secretaria
+55(48) 3721-6488 - Vendas
+55(48) 3721-6489 - Livraria
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 ■ 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://editora.ufsc.br/
 ■ Livraria virtual: https://livraria.ufsc.br/
 ■ E-mail: editora@contato.ufsc.br

 ► JORNAL ZERO

O Zero é um jornal-laboratório com 38 anos de idade, que possui 
vários prêmios regionais e nacionais, pois se constitui em um 
veículo de divulgação do curso de Jornalismo, um dos melho-
res do país, e também da UFSC. Sua distribuição não só presta 
serviço à comunidade acadêmica, mas também aos cidadãos 
da região da grande Florianópolis. O Zero é também um veículo 
multiplataforma, presente nas mídias sociais e internet, com seu 
acervo digital disponível no repositório da Biblioteca Universitária 
da UFSC.

 ■ Endereço: Centro de Comunicação e Expressão, Bloco A, 
Sala 40. Campus Universitário Reitor João David Ferreira 
Lima

 ■ Site: https://medium.com/@zeroufsc
 ■ Edições digitais: https://issuu.com/zerojornal
 ■ Facebook: https://www.facebook.com/jornalzero
 ■ E-mail: zeroufsc@gmail.com
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