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O DCE
O Diretório Central dos Estudantes – Luís Travassos foi
fundado na década de 60, junto ao início das atividades da Universidade
Federal de Santa Catarina. O DCE é a entidade que representa todos os
estudantes de graduação da UFSC, inclusive você!
O seu nome é uma homenagem ao estudante de Direito da PUCSP, um importante ativista estudantil durante a ditadura militar, sendo
presidente da União Nacional dos Estudantes e um dos organizadores da
Passeata dos 100 Mil, manifestação realizada no Rio de Janeiro que
reuniu mais de 100 mil pessoas contra o governo militar.
O DCE participou ativamente da vida política do estado de
Santa Catarina ao longo do século XX, estando presente em diversos
momentos marcantes da história, como a Novembrada e o movimento
dos Caras Pintadas.
Atualmente, o Diretório Central dos Estudantes – Luís
Travassos continua exercendo um papel importante dentro do cenário
político municipal e estadual, participando dos debates sobre
Mobilidade Urbana, Segurança, Saúde, Educação e outros assuntos,
principalmente aqueles mais próximos aos estudantes da Universidade
Federal de Santa Catarina.
Nesse manual você vai conhecer um pouco mais sobre a sua
universidade. Seja bem-vindo!
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A ESTRUTURA DA UNIVERSIDADE
A Universidade Federal de Santa Catarina, fundada em 18 de
dezembro de 1960, é a maior universidade do nosso estado. Atualmente,
a UFSC está presente nas cidades de Florianópolis, Araranguá,
Blumenau, Curitibanos e Joinville.
A UFSC é gerida pelo(a)
Reitor(a), que é eleito(a) de 4 em 4 anos
pelos professores, servidores e alunos.
Nosso atual Reitor é o Professor do CCJ,
Luis Carlos Cancellier de Olivo. A ViceReitora é a Professora do CCS, Alacoque
Lorenzini Erdmann. A UFSC é dirigida
também pelas Pró- Reitorias, que são algo
como os “ministérios” do Reitor.
Além disso, a nossa Universidade é dividida em Centros de
Ensino: Ciências Agrárias (CCA), Ciências Biológicas (CCB), Ciências
da Educação (CED), Ciências Físicas e Matemáticas (CFM), Ciências
Jurídicas (CCJ), Ciências da Saúde (CCS), Comunicação e Expressão
(CCE), Desportos (CDS), Filosofia e Ciências Humanas (CFH),
Socioeconômico (CSE) e Tecnológico (CTC).
Os Centros de Ensino são administrados pelo Diretores de
Centro. Os centros, por sua vez, são subdivididos em Departamentos,
conduzidos pelo Chefe e Subchefe de Departamento. Em cada Centro,
estão contidos os cursos, que são coordenados pelos seus
Coordenadores.
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É possível que você não tenha entendido nada com esse
amontoado de cargos. E não é para menos, a estrutura universitária é
bastante complicada. Para você saber quem procurar quando tiver algum
problema, vamos resumir:
Diretor de Centro: Cuida essencialmente da parte
administrativa e financeira. É a autoridade máxima dentro do centro de
ensino. Trata-se de uma diretoria executiva que dirige, coordena,
fiscaliza e superintende as atividades realizadas dentro do centro. É
provável que você tenha muito pouco contato com o diretor ao longo do
curso.
Chefe de Departamento: É quem elabora os horários das aulas,
a distribuição dos professores nas disciplinas, enfim, os aspectos
formais da graduação. Também é o responsável, por exemplo, para
resolver situações em que algum professor não está comparecendo às
aulas.
Coordenador do Curso: Trata dos aspectos materiais da
graduação como, por exemplo, o currículo do curso e todo o projeto
pedagógico. Quando algum professor não cumpre o plano de ensino ou
se você desejar obter quebra de requisito para adiantar alguma
disciplina, é a ele que se deve recorrer.
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UTILIDADE PÚBLICA
Agora, conheça alguns dos nomes e siglas que farão parte da sua
vida durante os próximos anos.
BU: A Biblioteca Universitária é composta da Biblioteca
Central e de mais nove Bibliotecas Setoriais. Para utilizar a BU, você
precisa ir até uma das unidades em posse do seu número de matrícula,
Documento de Identidade, Atestado de Matrícula e cadastrar uma senha
de 4 ou 6 números. Você pode pegar 10
livros por um período de 15 dias - é possível
pegar até 32 materiais ao mesmo tempo - e
poderá renovar pela internet, através do site
www.bu.ufsc.br. Neste site você também
encontra livros online e Bases de Dados em
que poderá consultar revistas, jornais e sites
diversos. Se você procura estudar sozinho e em paz, vá para a sala de
estudos individuais na Biblioteca Central onde a lei do silêncio é
respeitada. Lá você também encontra xerox, máquinas de café – guarde
moedas para isso – e puffs que são disputados principalmente depois do
almoço.
HU: O Hospital Universitário
Polydoro Ernani de São Thiago está
localizado próximo à rótula principal da
UFSC, e atende gratuitamente a
comunidade, inclusive os estudantes.
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RU: O Restaurante Universitário serve refeições (almoço e
jantar) por apenas R$1,50. Para
acessar,
o
aluno
precisa
apresentar seu Cartão do
Restaurante e entregar um passe.
Não esqueça de levar sua caneca
para se servir nas máquinas de
suco!

LabUFSC: O Laboratório de Apoio a Informática está
localizado atualmente no piso térreo da BU, e disponibiliza
computadores com acesso à internet gratuitamente para os estudantes.
A entrada deve ser feita com o cartão do RU.

Centro de Cultura e Eventos:
Conhecido por “Elefante Branco”. Aqui se
localiza o maior auditório da UFSC, uma
praça de alimentação – com ar condicionado
– e a maior livraria do campus. Para quem é
de fora, é bom lembrar que lá também é
possível comprar passagens de ônibus!
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Extra: Os Cursos Extracurriculares de idiomas são oferecidos
pelo Departamento de Língua e Literaturas Estrangeiras da UFSC. As
aulas são ministradas no Centro de Comunicação e Expressão (CCE)
nos períodos matutino, vespertino e noturno. Os cursos contam com
professores graduandos e pós-graduandos vinculados à UFSC com o
apoio de um coordenador para cada idioma. Os idiomas oferecidos são:
Alemão, Espanhol, Francês, Inglês, Italiano, Japonês e Português para
estrangeiros. No final de cada nível, em caso de aprovação, é
disponibilizado um certificado que deve ser emitido online com a carga
horária de 60 h/aula. As matrículas podem ser feitas no início de cada
semestre no site www.cursosextra.com.

PRAE: A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis é responsável
por administrar os programas de Moradia Estudantil, Bolsa Estudantil e
demais auxílios. Além disso, você pode solicitar ajuda financeira para
participar de eventos científicos.

Legislação: A Resolução Nº17 do CUn, do ano de 1997
apresenta o Regulamento dos Cursos de Graduação da UFSC.
Informações importantes são obtidas lá, como por exemplo quem
tem direito às provas de 2ª chamada e recuperação. Para lê-la basta
acessar http://estrutura.ufsc.br/legislacao/ e clicar no hiperlink
"Resolução n• 17/CUn/97".
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SITES
CAGr: É no Controle Acadêmico de Graduação que você
poderá encontrar informações importantes como sua grade de horário, o
currículo de seu curso, fazer um controle de seu desempenho no curso,
imprimir o seu atestado de matrícula, entre outros. Além disso, é nele
que a partir da segunda fase os alunos realizam sua própria matrícula
nas matérias que desejam cursar.
http://cagr.sistemas.ufsc.br/
Moodle: É uma plataforma online de apoio aos cursos
presenciais. No Moodle, os professores podem disponibiliazar os
materiais usados em sala, como slides, vídeos, textos para leitura,
atividades extras, listas de exercícios, entre outros. A plataforma
também faz um envio de mensagens a todos os matriculados na
respectiva disciplina, para repassar os principais avisos da disciplina.
https://moodle.ufsc.br/
Fórum: É a ferramenta mais utilizada pela Coordenação do
Curso para repassar avisos online, através de avisos no site, que são
encaminhados automaticamente para o e-mail dos alunos de cada
disciplina.
www.cagr.ufsc.br/forum/
Classificados UFSC: No site você pode ofertar e buscar
diversos produtos e serviços, entre eles aluguéis de quartos e residências,
compra e venda de utensílios domésticos, móveis, produtos eletrônicos,
livros, oferta de serviços gerais, oportunidades de trabalho e muito mais.
https://classificados.inf.ufsc.br/
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Estágios UFSC: Fique atento a ofertas de estágio, emprego,
trainee voltados ao seu curso. https://estagios.ufsc.br/
Divulga UFSC: O site reúne as notícias mais relevantes da
nossa Universidade. Fique ligado nele para saber mais de congressos,
semanas acadêmicas, workshops, palestras, campanhas, programas de
intercâmbios, editais e muito mais! As edições diárias também são
enviadas para seu email.
http://noticias.ufsc.br/categoria/divulgaufsc/
Vou comer no RU: O site apresenta o cardápio do dia, de uma
forma descontraída. Além disso, nos horários do almoço e jantar, o
estudante pode mandar uma foto de seu prato, que é enviada para a
galeria, possibilitando que os estudantes saibam qual será o cardápio
antes mesmo de sair da aula ou de casa. O site também apresenta
informações sobre o suco. http://voucomerno.ru/
O cardápio semanal completo pode ser conferido no site do
R.U. http://ru.ufsc.br/ru/

Carteira de Estudante: Em acordo com a Lei 12.933/2013, o
DCE Luís Travassos emite a Carteira de Identificação Estudantil, válida
em todo o território nacional. Com ela você garante o benefício da meia
entrada em diversos estabelecimentos de arte, cultura e entretenimento.
Emitir a sua carteirinha é muito fácil! Basta entrar no site, fazer o login
através do acesso unificado da UFSC, conferir seus dados, escolher sua
foto e pronto! Você realiza o pagamento e dentro de alguns dias sua
carteirinha estará pronta!
https://cie.dce.ufsc.br/
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SEGURANÇA
A Secretaria de Segurança Instituicional (SSI) da UFSC tem como
função, exercer vigilância nas entidades, rondando suas dependências
internas, externas e observando a entrada e saída de pessoas ou bens, para
evitar roubos, atos de violência e outras infrações à ordem e à segurança.
A Segurança Institucional possui um aspecto tridimensional, que
pode ser classificado da seguinte forma:
1) Segurança Física (Patrimonial): protege as instalações físicas ou
materiais da instituição.
2) Segurança Estratégica (Inteligência): protege o patrimônio
invisível da instituição, ou seja, seus negócios (ensino, pesquisa e
extensão).
3) Segurança Especial (Complementar): protege áreas não
necessariamente ligadas à Segurança, mas que podem afetá-la.
Localização: Rua Roberto Sampaio Gonzaga, antigo prédio do DAE.
Email: segurança@contato.ufsc.br
Telefones:

Plantão: (48) 3721-9599
Emergências: (48) 3721-5050.

Salientamos que, como DCE, estamos à disposição para ajudar os
alunos, no que for possível, em casos de assaltos, abusos, e outras
violências, auxiliando na tomada de providências, tanto no apoio à vítima
quanto na realização do Boletim de Ocorrência. Basta entrar em contato
conosco relatando o ocorrido em nossa página no Facebook.
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RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO (RU)
Emissão de cartão do Restaurante Universitário
Local: Setor de emissão de cartões na lateral da secretaria do RU.
Horário: De segunda à sexta das 07h às 12h50, e das 14h às
17h50min.
Documentos necessários: Atestado de matrícula e documento de
identidade com foto.
*Caso você tenha perdido ou danificado seu cartão, para fazer a
segunda via será cobrado o valor de R$9,00.
Venda de passe do Restaurante Universitário
Horário: De segunda à sexta das 8h30min às 19h.
*Para a compra do passe é obrigatório à apresentação do cartão de
identificação do Restaurante Universitário.
Funcionamento do Restaurante Universitário
Horário: De segunda à sexta, almoço das 11h às 13h30, e o jantar das
17h às 19h. Sábados, domingos, feriados e pontos facultativos, almoço
das 11h às 13h e jantar das 17h às 19h.
Funcionamento da Administração e Secretaria do RU
Horário: 8h às 17h
E-mail: ru@contato.ufsc.br
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BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA (BU)
Biblioteca Central
Horário: De segunda à sexta das 7h30 às 22h. Sábados das 8h às 17h.
Fechada aos domingos e feriados.
Biblioteca Setorial Centro de Ciências da Saúde
Horário: De segunda à sexta das 7h às 18h. Fechada aos sábados,
domingos e feriados.
Biblioteca Setorial Centro de Ciências da Física e Matemática
Horário: De segunda à sexta das 8h às 21h. Fechada aos sábados,
domingos e feriados
Biblioteca Setorial do Centro de Ciências da Educação
Horário: De segunda à sexta das 8h às 19h. Fechada aos sábados,
domingos e feriados.
Biblioteca Setorial do Centro de Ciências Agrárias
Horário: De segunda à sexta das 7h30 às 19h30. Fechada aos sábados,
domingos e feriados.
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PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL
A partir de 2017, serão adotados novos procedimentos para a
realização do cadastro e seleção dos estudantes aos programas de
assistência estudantil, como bolsa estudantil, moradia estudantil, auxílio
moradia, isenção à alimentação no RU, auxílio creche, entre outros. O
estudante, quando aprovado no vestibular em vagas destinadas às ações
afirmativas, já passa por comissão para comprovar a sua situação
econômica. Começando no ano de 2017, a documentação já apresentada
será aproveitada para a geração de um índice expressivo da renda
familiar. Este numeral substituirá o anterior (ISE) e passará a informar a
seleção de cada um dos programas de assistência estudantil, que será
feita, então, com base na renda bruta mensal per capita, considerando-se
ordenação da menor para a maior, conforme o número de auxílios e
benefícios disponibilizados pelos editais específicos.
Mais informações em http://prae.ufsc.br/
Bolsa Estudantil: Visa proporcionar auxílio financeiro aos
estudantes dos cursos de graduação que encontram-se em situação de
vulnerabilidade socioeconômica, devidamente comprovada, para a sua
permanência na Universidade. Atualmente, o valor da bolsa é de R$615.
Acompanhe na página de Editais (http://prae.ufsc.br/editais-2/) as
publicações relacionadas ao Programa.
Auxílio Creche: Benefício concedido aos estudantes com
vulnerabilidade econômica, com intuito de estimular sua permanência
na Universidade. Atualmente, seu valor está fixado em R$ 468 (auxílio
parcial) e R$ 771 (auxílio integral).
Site: http://prae.ufsc.br/auxilio-creche/
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Isenção Alimentação: Os estudantes com cadastro
socioeconômico aprovado pela Coordenadoria de Assistência Estudantil
podem requerer isenção de alimentação no Restaurante Universitário.
Para tanto, devem acessar o Sistema de Cadastro online e solicitar o
benefício.
Moradia Estudantil: Vinculada à PRAE e amparada na
Resolução 06CUn2003, situa-se à Rua Desembargador Vitor Lima, nº
700, Bairro Carvoeira e disponibiliza 153 vagas para estudantes que
estão cursando a Graduação, com dificuldades financeiras de estudar em
uma universidade pública que fica distante de sua família e de sua
cidade de origem.
Tem por missão atender a necessidade de estudantes, de ambos
os sexos, com vulnerabilidade social, regularmente matriculados nos
Cursos de Graduação presencial da UFSC, oriundos de outros
municípios, que sem esse espaço não teriam como cursar a universidade
e sobretudo se integrar à comunidade universitária através de apoio a
eventos estudantis.
A seleção para entrada de novos alunos é efetuada pela
Coordenadoria de Assistência Estudantil – CoAEs a cada semestre e o
critério para o ingresso é o cadastro socioeconômico.
Site: http://prae.ufsc.br/moradia-estudantil-e-auxilio-moradia/

Acompanhe na página de Editais (http://prae.ufsc.br/editais-2/) as
publicações relacionadas à Moradia Estudantil.
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PROGRAMA BOLSA PERMANÊNCIA MEC
A Bolsa Permanência é um auxílio financeiro que tem por
finalidade minimizar as desigualdades sociais e contribuir para a
permanência e a diplomação dos estudantes de graduação em situação
de vulnerabilidade socioeconômica. Seu valor, estabelecido pelo
Ministério da Educação, é equivalente ao praticado na política federal
de concessão de bolsas de iniciação científica, atualmente de R$ 400
(quatrocentos reais). Para os estudantes indígenas e quilombolas, será
garantido um valor diferenciado, igual a pelo menos o dobro da bolsa
paga aos demais estudantes, em razão de suas especificidades com
relação à organização social de suas comunidades, condição geográfica,
costumes, línguas, crenças e tradições, amparadas pela Constituição
Federal. Ademais, os estudantes indígenas e quilombolas matriculados
em cursos de licenciaturas interculturais para a formação de professores
também farão jus a bolsa de permanência durante os períodos de
atividades pedagógicas formativas na IFES, a bolsa de permanência até
o limite máximo de seis meses.
Uma grande vantagem da Bolsa Permanência concedida pelo
Ministério da Educação é ser acumulável com outras modalidades de
bolsas acadêmicas, a exemplo da bolsa do Programa de Educação
Tutorial – PET, do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação.

Mais informações
Sites: http://permanencia.mec.gov.br/
http://prae.ufsc.br/bolsa-permanencia-mec/
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SERVIÇO DE ATENDIMENTO À SAÚDE
O Serviço de Atendimento à Saúde da Comunidade
Universitária (SASC) é um serviço que atende toda a comunidade
universitária: alunos da UFSC; alunos do NETI; alunos do Colégio de
Aplicação da UFSC (maiores de 15 anos); servidores da UFSC;
servidores da FAPEU.
Cartão Nacional de Saúde: Para marcar consultas é
obrigatório apresentar um documento de identidade com foto e o Cartão
Nacional do SUS. O Cartão Nacional de Saúde (CNS) deve ser feito nas
unidades de saúde. Não são marcadas consultas sem o Cartão Nacional
de Saúde.
Serviço de Enfermagem: Serviços de enfermagem para alunos
e servidores.
Atestado: Para validar um atestado médico (somente para
aluno) é preciso marcar uma consulta com um médico no SASC e trazer
o seu atestado no dia da consulta.
Documentação necessária para marcar consultas: Para alunos da
UFSC - atestado de matrícula atualizado; para alunos do NETI declaração de aluno emitida pela secretaria; para alunos do Colégio
Aplicação da UFSC - declaração de matrícula; Cartão Nacional do SUS.
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Agendamento de consultas
Diariamente
Clínica Geral e Ginecologia: não necessita de encaminhamento médico;
Cardiologia: necessita encaminhamento médico para a primeira
consulta;
Neurologia: somente retorno.
Mensalmente
Dermatologia: não necessita de encaminhamento médico e a data para o
agendamento da consulta é disponibilizada no site.
Agendamento de primeira consulta com especialistas
As consultas são agendadas a cada três meses: final de março,
junho, setembro e dezembro.
Necessitam de encaminhamento médico: otorrinolaringologista,
endocrinologista, gastroenterologista, nutricionista, cirurgião geral,
cirurgião vascular, pneumologista, urologista, nefrologia, proctologista,
psiquiatra, oncologista, bucomaxilogista, reumatologia e neurologia.
Não necessita de encaminhamento médico: ortopedista e
oftalmologista.
*Atenção: informe-se sobre a data e horário para o agendamento das
especialidades acima através do cronograma divulgado no site
www.hu.ufsc.br/setores/sasc/ e no mural do SASC.

18

Manual do Calouro
Diretório Central dos Estudantes – Luís Travassos

SERVIÇOS DE ATENÇÃO PSICOLÓGICA
O Serviço de Atenção Psicológica da Universidade Federal de
Santa Catarina (SAPSI/UFSC) funciona como Centro de Psicologia
Aplicada, através da realização de estágios supervisionados, projetos de
pesquisa e extensão de professores do Departamento de Psicologia da
UFSC, com oferta de atendimento psicológico em diferentes áreas de
atuação do psicólogo, em caráter público e gratuito.
Serviços disponibilizados: Atendimento Psicológico de
Urgência; Atendimento Psicoterápico Infantil e Adolescente;
Atendimento Psicoterápico Adulto; Atendimento Psicoterápico
Familiar; Atendimento Psicoterápico em Grupo; Atendimento para
Dificuldades de Aprendizagem; Orientação Profissional; Reorientação
Profissional; Orientação ao Vestibulando; Atendimento Psicológico de
Urgência; Avaliação e Perícia Psicológica; Preparação para a
Aposentadoria.
Localização: Departamento de Psicologia - Centro de Filosofia e
Ciências Humanas.

Mais informações
Telefone (48) 3721-9402 ou 3721-4989
E-mail: sapsi@cfh.ufsc.br
Site: http://sapsi.paginas.ufsc.br/
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Apoio Psicológico
O Serviço de Psicologia da PRAE, dentre suas ações, oferece
aos estudantes de graduação da UFSC trabalho em questões pontuais,
especialmente em assuntos acadêmicos, que se desenvolve em poucos
encontros. Para acessá-lo, o estudante deve ir ao plantão de
acolhimento psicológico.
No plantão psicológico, não há necessidade de agendamento e
os estudantes de graduação são atendidos por ordem de chegada.
Localização: Térreo do Prédio da Biblioteca Universitária.
Mais informações
Telefone: (48) 3721-6468 ou 3721-9341
E-mail: psicologia.prae@contato.ufsc.br
Site: http://prae.ufsc.br/apoio-psicologico/

Longe de casa: e agora?
O projeto "Longe de casa: e agora?" é prestado pelo Serviço de
Psicologia da Coordenadoria de Assistência Estudantil (CoAEs) da
UFSC, e presta suporte à ambientação dos estudantes ingressantes que
vêm de fora de Florianópolis e que estão na 1ª, 2ª ou 3ª fases. São
abordados temas como: diferenças culturais, redes de apoio, mudança de
cidade e saudades. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail
longedecasa.ufsc@gmail.com. Lembrem-se, manter a saúde mental é
essencial durante toda a graduação, principalmente nas primeiras fases.
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AUXÍLIO A EVENTOS
O Programa de Auxílio a Eventos tem como objetivo oferecer
apoio aos estudantes regularmente matriculados nos cursos de
graduação presencial da Universidade Federal de Santa Catarina
(UFSC) para participação em eventos científicos de âmbito regional,
nacional e internacional. O programa conta com três modalidades, são
elas:
1. Apresentação de Trabalho Científico no Brasil
Destina-se a auxiliar os estudantes de graduação autores ou coautores de
trabalhos que serão apresentados em eventos acadêmicos/científicos
nacionais por meio da concessão de passagens rodoviárias ou aéreas e de
auxílios financeiros, quando disponibilizados recursos na matriz
orçamentária, para pagamento de inscrição, alimentação e/ou
hospedagem.
2. Apresentação de Trabalho Científico no Exterior
Destina-se a auxiliar os estudantes de graduação autores de trabalhos que
serão apresentados em eventos acadêmicos/científicos internacionais por
meio da concessão de passagens aéreas e auxílio financeiro, quando
cabível.
3. Formação Complementar
Esta modalidade destina-se a auxiliar estudantes de graduação
vinculados a entidades e/ou coletivos estudantis não partidários para
participarem de reuniões de conselhos, entidades e espaços
representativos-deliberativos nacionais e regionais exercendo
representação da UFSC ou entidade veiculada.
Site: http://prae.ufsc.br/auxilio-a-eventos/

21

Manual do Calouro
Diretório Central dos Estudantes – Luís Travassos

AUXÍLIO À PARTICIPAÇÃO COLETIVA EM
EVENTOS
O Programa de Auxílio à Participação Coletiva em Eventos,
que tem como objetivo oferecer apoio a grupos de estudantes
regularmente matriculados nos cursos de graduação presencial UFSC
para participação em eventos de âmbito regional e nacional. Para tal, o
programa conta com três modalidades, são elas:
1. Eventos Acadêmicos/Científicos
Esta modalidade destina-se a auxiliar os grupos de estudantes de
graduação na participação em eventos acadêmicos/científicos por meio
de locação de ônibus ou similar. Cada estudante poderá ser contemplado
apenas uma vez por semestre letivo nesta modalidade.
2. Visitas Técnicas
Esta modalidade destina-se a auxiliar os estudantes de graduação que
organizem visitas técnicas que contribuam para a formação
acadêmica/profissional. É destinado exclusivamente às seguintes
entidades: Centros Acadêmicos e PET’s (Programa de Educação
Tutorial).
3. Formação Complementar
Esta modalidade destina-se a auxiliar entidades e/ou coletivos estudantis
não partidários a participarem de reuniões de conselhos, entidades e
espaços representativos-deliberativos nacionais e regionais exercendo
representação da UFSC ou entidade vinculada. É destinado
exclusivamente às seguintes entidades/organizações: ENTIDADES Diretório Central dos Estudantes, Centros Acadêmicos, Executivas e
Federações de cursos de graduação; ORGANIZAÇÕES - Coletivos
estudantis de notório caráter local vinculado a Universidade Federal de
Santa Catarina.
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VIAGEM DE ESTUDO
O Programa Viagem de Estudos entende-se como “a atividade
extra-universidade, relacionada com a formação acadêmica do corpo
discente, que oportuniza o conhecimento prático em disciplina
integrante do Currículo do Curso”.
As viagens de estudo devem estar previstas no Plano de Ensino
da disciplina e seus pedidos devem ser feitos semestralmente, até a data
estabelecida pelo Departamento de Assuntos Estudantis (DeAE),
divulgada por Memorando Circular antes do início de cada semestre. Os
pedidos são feitos na página www.viagemdeestudo.ufsc.br e sua
confirmação pelo professor solicitante também precisa ser feita nessa
página.
É obrigatória a participação na viagem de estudo do professor
responsável pela sua programação. A análise do pedido pelo DeAE terá
como referencial a observância dos objetivos da viagem, o montante dos
custos correspondentes e a disponibilidade dos veículos destinados para
este fim. As demais informações relacionadas a este programa
encontram- se na Resolução Normativa nº 057 CUn 2015.

Mais informações
Telefone: (48) 3721-9494
E-mail: deae@contato.ufsc.br
Site: http://prae.ufsc.br/viagem-de-estudo/
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CARTÃO PASSE RÁPIDO ESTUDANTE
(VALE-TRANSPORTE)
O Cartão Eletrônico Estudante para transporte de ônibus é
recarregável e substitui os passes de papel por créditos que poderão ser
comprados no SETUF (anexo ao Terminal de Integração do Centro,
TICEN) e nas bilheterias dos Terminais de Integração da cidade. A
aquisição dos cartões deverá ser feita somente nos postos autorizados
para evitar possíveis fraudes. O cartão pode ser adquirido ao lado do
Terminal Central, no SETUF.
Documentos Necessários para o cadastro: Identidade ou Certidão de
Nascimento; Comprovante de Matrícula original devidamente
carimbado e assinado (nº da matricula, nome, série e turno);
Comprovante de Residência Original e recente - um dos últimos 3
meses (conta de água, luz, telefone, etc.); Nome das linhas e empresas
utilizadas.
Tarifa para o cadastro R$3,70 para municipal.
Documentos Necessários para a recarga de crédito: Atestado de
matrícula que tenha a data de emissão inferior a três meses da data atual.
Valor cobrado para 2ª via de cartão eletrônico (cartão danificado,
perdido, extraviado ou roubado): R$ 10,50.
Telefone: (48) 3251-4114
Site: www.setuf.com.br/passe-rapido/cartoes/estudante/
Para informações de linhas e horários de ônibus urbanos consulte o
site: http://www.mobfloripa.com.br/onibus.php
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CADASTRO NA REDE WIRELESS DA UFSC
Para acessar as redes eduroam ou redeUFSCSemFio, é
necessário ter um cadastro no idufsc.ufsc.br para habilitar o serviço.
Etapa 1 – Cadastro no IdUFSC
Entre no site idufsc.ufsc.br -> Clique em “Criar Usuário” -> Digite o seu
CPF e Data de Nascimento -> O sistema procurará na base de usuários da
UFSC pelo seu e-mail e lhe enviará uma confirmação -> Abra o link que foi
enviado para o seu e-mail -> Monte o seu “Nome de Usuário” arrastando o
seu nome e seu sobrenome para o campo a esquerda -> Clique em
“Verificar Disponibilidade”, se estiver disponível, clique no botão
“Registrar nome de usuário” -> Digite então a senha que você deseja
cadastrar. Ela teve ter no mínimo 8 caracteres, 1 maiúsculo e 1 número.
Etapa 2 – Habilitar o serviço
Entre no site idufsc.ufsc.br -> Clique em “Entrar no IdUFSC” -> Digite o
seu usuário e senha -> Clique em “Acesso a Rede” > “Wireless” ->
Habilite o serviço.
Pronto! Agora você já está cadastrado nas redes eduroam e
redeUFSCSemFio. Aproveite!
Para saber a localização dos pontos que já possuem rede sem fio, clique
na aba “Pontos de Acesso”.
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SEUS REPRESENTANTES
DCE: Com gestão eleita anualmente, o Diretório Central dos
Estudantes é o órgão máximo representativo dos estudantes da nossa
universidade.
Acesse
a
página
www.facebook.com/dceluistravassosufsc e
fique por dentro das atividades do DCE!
Sugestões, opiniões ou dúvidas? Não hesite
em nos contatar! Estamos abertos a lhe
ouvir e dispostos a lhe ajudar.
CA: Os Centros Acadêmicos são as entidades estudantis que
representam os estudantes em cada um dos cursos. Procure se informar
sobre as atividades promovidas pelo CA de seu curso.
CUn: O Conselho Universitário é a instância deliberativa
superior da Universidade e contém representantes dos professores,
servidores, da comunidade e dos estudantes, os chamados representantes
discentes. Além do CUn, temos as câmaras e os órgãos deliberativos
setoriais.
UCE: A União Catarinense dos Estudantes, fundada em 1949,
tem como função representar os acadêmicos de Santa Catarina.
UNE: Fundada em 1937, a União Nacional dos Estudantes
esteve presente nos principais acontecimentos políticos, sociais e
culturais do Brasil. É a entidade máxima de representação dos
estudantes universitários do país. Durante a ditadura militar funcionou
na clandestinidade organizando os estudantes na luta pela democracia.
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A UNIVERSIDADE FORA DE SALA DE AULA
A UFSC é muito mais do que a sala de aula. Descubra algumas
das coisas que você pode fazer para complementar a sua vida
acadêmica:
Empresas Juniores
Constituídas e geridas por estudantes e orientadas por
professores, desenvolvem projetos e prestam serviços na área de atuação
dos cursos de graduação em que as EJs são vinculadas. Têm como
objetivo desenvolver pessoal e profissionalmente os seus membros, por
meio de uma vivência empresarial.
Atléticas
Associações de estudantes, de cursos ou Centros de Ensino, têm
como objetivo incentivar a prática esportiva e a integração universitária.
Participam e organizam competições dos mais variados esportes.
Equipes de Competição
Grupos de estudantes que realizam diversas atividades que
envolvem projetar e construir protótipos. Frequentemente levam seus
propótipos para participar de competições nacionais e internacionais.
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Coletivos
São grupamentos que surgem diretamente de processos de luta ou
de afinidades entre individualidades que compõe um movimento. Há
individualidades que compõe os coletivos justificando a necessidade dos
mesmos; desse modo, normalmente, os coletivos, para se diferenciarem
de tantos outros que existem, possuem seu próprio nome e logotipo.
Normalmente seguindo um padrão anti-hierarquico, as reuniões
costumam repeitar a opinião de todos que querem ser ouvidos, buscando
um consenso ou quando necessário uma votação. Exemplos de coletivos
são de grupos feministas, de combate à opressões, entre outros.
PET
O Programa de Educação Tutorial é um programa do Governo
Federal que busca incentivar a pesquisa, o ensino e a extensão nas
universidades, está presente em diversos cursos da UFSC.
Serviços Modelo
Realizam atividades de extensão universitária, atuando
diretamente nos problemas da sociedade e construindo com ela a partir
da valorização das diversas formas de conhecimento.
Grupos de Estudo, Pesquisa e Extensão
Você pode encontrar estes grupos sobre os mais variados temas
dentro da Universidade, para saber mais sobre os grupos existentes,
procure mais informações nos seus cursos.
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CURIOSIDADES
Pida: Era o bar mais famoso entre os universitários. Ficava na
Praça Santos Dummont, próxima à rótula da entrada principal da UFSC.
O local ficou famoso pelas confraternizações realizadas no início de
cada semestre, junto aos trotes. Hoje você pode desfrutar de um dos
mais famosos cachorros-quentes da região.
UFSCães: São os cães-mascote do
nosso campus. Os UFSCães são um bando
organizado, cujo líder era o ilustre Catatau.
Infelizmente, o referido líder faleceu no dia 23
de julho de 2009, deixando toda a comunidade
acadêmica, humana e canina, desamparada
pela perda. El perro, porém, jamais será
esquecido na UFSC: não deixe de conferir a
placa feita em sua homenagem, em frente ao
Centro de Comunicação e Expressão.
Bar da Nina: Fechado no primeiro semestre de 2014, este bar
que já foi dentro da UFSC (antigo CETEC), era muito frequentado
durante as tardes, pois ficava aberto o dia inteiro. Servia almoço e
lanches, sem comentar as cervejas geladas à um preço acessível.
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BARES
A vida universitária não é feita só de estudos, portanto, fizemos
uma lista dos principais bares e atrações ao redor da UFSC para você
saber o que fazer nas primeiras semanas!
Meu Escritório: Um dos bares mais famosos perto da UFSC,
está localizado em frente à entrada da Arquitetura/CTC. É conhecido
pelo tamanho das porções e cerveja barata. Não deixe de provar a
famosa cachacinha de mel, banana ou canela. $
Container: Localizado ao lado do Meu Escritório, tem parte do
bar literalmente dentro de um container. $
Container II: Filial do Container localizada na rua geral da
Carvoeira, se difere por ter mesa de sinuca e pebolim. $
Servidores: Famoso pelos pastéis de berbigão e camarão,
também é conhecido por ter a cerveja extremamente gelada. É
localizado ao lado do Centro de Ciências Jurídicas. Também oferece
almoço. $
CSC: O Centro Social da Cerveja encontra-se exatamente na
rótula da Carvoeira, costuma ser o ponto de encontro durante a semana
para aqueles que acompanham futebol. Também é conhecido por ser um
bar mais requintado. $$$
Iega: Bar um pouco mais afastado, no bairro da Carvoeira.
Ainda assim, muitos estudantes dão uma passadinha antes de irem para
suas casas. $$
Quebra-Gelo: Localizado na Rua Lauro Linhares, próximo à
Avenida Madre Benvenuta. A cerveja é consistentemente mais barata
do que em seu vizinho Midnight. $
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Midnight: Sem dúvida o mais conhecido snooker bar (sinuca)
das proximidades da UFSC. Este bar fica exatamente em cima do
Quebra-Gelo e possui uma variedade razoável de cervejas. $$
Bar do Maneca: Também conhecido como Vasquinho, tem
uma das cervejas mais baratas de Florianópolis. Está localizado na rua
principal do bairro Córrego Grande, Rua João Pio Duarte da Silva. $
Chopp do Gus: A maior especialidade desse bar, sem dúvidas,
são as batatas flambadas. Caracterizado pelas bandas de rock durante
alguns dias da semana, costuma cobrar couvert. Também se situa no
Córrego Grande. $$$
General Lee: Outra opção para aqueles que gostam de música
ao vivo e rock, este um pouco mais próximo da UFSC, na Trindade.
Excelentes cervejas. $$$
Engarrafamento: Localizado ao lado do Container II, serve
cerveja gelada e barata, porções e lanches. $
Festas Universitárias: Diversos cursos organizam grandes
festas voltadas ao público universitário. Geralmente ocorrem em
grandes casas de festas e shows, com vans, para o trajeto de ida e volta,
saindo do estacionamento próximo ao Banco do Brasil. Fique ligado no
site www.festasusc.com.br e garanta seu ingresso com antecedência!
Trote Integrado do CTC: Evento realizado todo os semestres
para promover a integração entre os calouros dos cursos do CTC, com
gincanas, festa e uma grande ação solidária com arrecadação de doações
de roupas, alimentos e sangue. Organizada pelos centros acadêmicos do
CTC, é a maior festa dentro da UFSC e uma das mais tradicionais,
realizada há mais de dez anos.

31

Manual do Calouro
Diretório Central dos Estudantes – Luís Travassos

CAMPUS ARARANGUÁ
O Campus da UFSC em Araranguá foi fundado em 2009
através de ações do projeto REUNI, tendo como seu primeiro curso
implantado o de Tecnologia da Informação e Comunicação. Hoje o
campus conta com mais três cursos: Eng. de Energia, Eng. de
Computação e Fisioterapia. Localizado em uma das principais cidades
do litoral sul catarinense, Araranguá possui como oportunidade de lazer
a proximidade com o mar no Morro dos Conventos e no Balneário
Arroio do Silva, assim como diversão e cultura em Criciúma. A
diversão na cidade fica por conta de bares, pub e festas promovidas
pelos próprios acadêmicos do campus.
O curso de Bacharel em Fisioterapia possui duração de 9
semestres, sendo aulas ministradas durante o período diurno. O curso
busca formar profissionais capazes de atuar na atenção a saúde com
ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação de forma que o
mesmo possa atuar nas mais diversas áreas da fisioterapia e, para isso,
possui o diferencial de iniciar os estágios curriculares a partir do
terceiro semestre.
O curso de Engenharia de Computação possui duração de 9
semestres, com aulas sendo ministradas nos períodos noturno e
vespertino. O objetivo do curso é formar engenheiros capazes de
projetar, desenvolver, implantar e gerir sistemas computacionais através
de sistemas de desenvolvimento de software, hardware, e projetos de
integração entre software e hardware.
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O curso de Engenharia de Energia tem como base os campos
de Eng. Mecânica, Elétrica e Controle, Eng. de Materiais, Eng.
Ambiental, Biotecnologia e Ciências da terra. Desse modo, o curso
busca formar profissionais capazes de integrar tecnologias de diversos
campos de conhecimento e que atuarão em duas áreas principais: (1)
Conversão de Energia, e (2) Bioenergia e Sustentabilidade. O curso
possui duração de 10 semestres. As aulas são ministradas nos períodos
vespertino e noturno.
O curso de graduação em Tecnologia da Informação e
Comunicação tem como objetivo promover a formação de recursos
humanos com competências para utilizar, modelar e desenvolver
soluções com Tecnologias da Informação e Comunicação nos ambientes
econômico, social e cultural. O curso de TIC foi o primeiro do Campus
UFSC Araranguá, tendo seu primeiro ingresso de estudantes em 2009.2.
O curso possui duração de 6 semestres e suas aulas são ministradas no
período noturno. São ofertadas 50 vagas por semestre.
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CAMPUS JOINVILLE
No Campus Joinville da UFSC está localizado o Centro de
Engenharias da Mobilidade (CEM), que conta, além de PósGraduação em Engenharia e Ciências Mecânicas, com os seguintes
cursos de graduação:









Curso Interdisciplinar em Mobilidade
Engenharia de Infraestrutura
Engenharia de Transportes e Logística
Engenharia Naval
Engenharia Aeroespacial
Engenharia Automotiva
Engenharia Ferroviária e Metroviária
Engenharia Mecatrônica

O Centro de Engenharias da Mobilidade (CEM) da UFSC é
uma estrutura de ensino, pesquisa e extensão destinada à formação de
pessoas de alta competência técnica e gerencial, com foco no
desenvolvimento de sistemas técnicos no campo automotivo,
metroviário, ferroviário, marítimo, fluvial, aéreo e espacial. Além disso,
a formação foca no estudo de cenários e projetos para resolver
problemas de infraestrutura, operação e manutenção de sistemas de
transporte. Trata-se de uma iniciativa que visa propiciar a produção e a
disseminação de conhecimentos relativos às engenharias relacionadas
com a temática mobilidade, tanto no contexto veicular quanto da
infraestrutura de transportes.
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Formar engenheiros é o foco principal do CEM. Os cursos de
graduação do Centro de Engenharias da Mobilidade têm um
planejamento pedagógico com formatação própria, fundamentada nos
seguintes princípios:
o

o
o
o

o

Organização das disciplinas por núcleos de conhecimento, com
um núcleo comum de disciplinas entre os cursos (ciclo básico de
formação) e disciplinas nos ciclos específicos de formação de
cada curso;
Organização de disciplinas com temas transversais;
Viabilização de estágios não-obrigatórios e obrigatórios, para
complementar o conhecimento acadêmico;
Integração vertical e horizontal dos professores; - Proposição de
trabalhos de conclusão de curso direcionados a área selecionada
pelo estudante;
Oferecimentos de atividades complementares, que possibilitem
ao estudante a integração com a pesquisa e extensão.

O CEM atualmente conta com um prédio provisório de salas de
aula, estudo, biblioteca, lanchonete e secretarias (Bloco A), com um
restaurante universitário (RU) e dois prédios para laboratórios de ensino.
O campus definitivo está sendo construído na chamada Curva do
Arroz, no Km 51/52 da BR 101, em Joinville. A previsão de conclusão
das obras é para 2020.
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CAMPUS CURITIBANOS
O Campus Curitibanos fica localizado no oeste de Santa
Catarina, na rodovia municipal Ulysses Gaboardi, km 3, rodovia esta
que liga a cidade de Curitibanos a São Cristóvão do Sul, tendo a
disposição ônibus do centro até a UFSC de uma em uma hora, com três
pontos no percurso. Hoje o bloco CCR conta com quatro cursos ligados
a área de ciências rurais, sendo eles: Ciências Rurais, o primeiro curso
do campus, Agronomia, Engenharia Florestal e o mais recente
Medicina Veterinária.
Conta com um prédio para os quatro cursos, onde há salas de
estudo e apoio pedagógico, laboratórios de todos os cursos, Biblioteca
Universitária e cantina. Obras e projetos vêm sendo realizados para o
melhoramento dos cursos oferecidos, além de um ensino de ótima
qualidade, com intuito de formar profissionais de excelência.
Ciências Rurais, o curso responsável pela fundação do campus,
teve sua primeira turma iniciada no ano de 2009, no segundo semestre.
O curso conta com a duração de 6 semestres no primeiro ciclo, e no
segundo ciclo o estudante tinha a opção de se especializar em
agronomia ou engenharia florestal, ambos tendo duração de 4
semestres. Atualmente, no momento da inscrição para o vestibular você
pode optar por agronomia ou engenharia florestal.
Agronomia, com início no segundo semestre de 2012, é um
curso com duração de 10 semestres, tendo um total de 50 vagas por
semestre. O curso conta com laboratórios e áreas experimentais, e
também com projetos de pesquisa oferecido pelos professores do
campus.
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Engenharia Florestal, com duração de 10 semestres, conta com
fazenda experimental, projetos de extensão e laboratórios direcionados.
Esse curso possui três grandes campos de atuação: produção florestal,
ecologia aplicada e tecnologia de produtos florestais. Também oferta 50
vagas por semestre.
Medicina Veterinária é o mais recente curso do campus e
admite 40 alunos por semestre. Hoje conta com sala de aula e
laboratórios de disciplinas específicas, já que o curso é composto por
aulas teóricas e práticas. Tem duração de 10 semestres.
Todos os cursos oferecidos no campus possuem seu próprio
Centro Acadêmico, sendo eles: CACR (Ciências Rurais), CAACO
(Agronomia), CAEFA (Engenharia Florestal), CAMEV (Medicina
Veterinária). Todos representando os estudantes de seus cursos, com
intuito de buscar melhorias para o campus, participar de movimentos
estudantis, promover integração entre os diferentes cursos, ter
participação no DCE, e comunicação direta com o Campus Trindade.
As coordenadorias são decididas através de eleições, onde todos os
alunos têm o direito e o dever de participar, fazendo com que essas
entidades sejam cada dia mais fortes na universidade.
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CAMPUS BLUMENAU
Inaugurado no ano de 2014, o Campus Blumenau é a quarta
estrutura da universidade fora da capital e também a mais recente. Com
forte potencial econômico e industrial da mesorregião do Vale do Itajaí,
os cinco cursos foram propostos para serem peças fundamentais no
desenvolvimento da região. Contando com um conceito bastante
atualizado, as três engenharias implantadas ascendem à grande tradição
industrial da cidade e da região, enquanto as licenciaturas ao perfil
educacional referência para o estado. São oferecidos os cursos de
Engenharia de Materiais, Engenharia de Controle e Automação,
Engenharia Têxtil, Licenciatura em Matemática e Licenciatura em
Química. Se você nunca visitou Blumenau, certeza que um dia visitará:
a Oktoberfest espera por você!
Engenharia de Materiais: Trazendo um novo conceito para a
formação do estudante, o curso apresenta uma grande gama de
conteúdos e matérias a serem estudados visando a otimização e
aperfeiçoamento do engenheiro formado. Ensinando além dos
polímeros, cerâmicas e metais, o curso oferece áreas mais aprofundadas
como biomateriais, nanotecnologia, entre outros. Em Blumenau, há
pretensão nesse novo curso de incentivar a criatividade, dando aos
estudantes a opção de desenvolverem projetos reais, além de aplicar
disciplinas como gestão e liderança. Contanto com três estágios
obrigatórios e fortalecendo o modo cooperativo, o curso tem duração de
10 semestres. As aulas são ministradas em período Integral.
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Engenharia de Controle e Automação: O curso tem como
base os campos de conhecimentos das Engenharias Mecânica, Elétrica,
Eletrônica, e de Computação. Dessa forma, o curso de graduação busca
integrar principalmente o controle de processos a uma linha de produção
ou rede de dados. Os profissionais formados podem trabalhar em
diversos setores, como por exemplo: petróleo e gás, manufatura e
mineração. O curso tem duração de 10 semestres, sendo as aulas
ministradas no período integral.
Engenharia Têxtil: O profissional da Engenharia Têxtil estará
capacitado para atuar em toda cadeia produtiva do setor têxtil, desde as
áreas de fiação, até acabamentos especiais para artigos tecnológicos
com funções diversas. O curso proporciona uma formação generalista
com conteúdos que vão além da Engenharia, como física, química e
matemática; mas também atua com disciplinas de materiais,
biotecnologia e outras como administração, empreendedorismo e
inovação. O curso tem duração de 10 semestres. As aulas são
ministradas no período integral.
Licenciatura em Matemática: O curso oferecido pretende que
o futuro professor tenha conhecimento do conteúdo de cada disciplina
oferecida na grade curricular e que tenham um grande conhecimento
didático, de modo a orientar a sua prática em sala de aula. É de interesse
também que possuam conhecimento do currículo que envolve a
organização, de metodologias, formas de avaliação e conhecimento de
novos materiais. O curso tem duração de 9 semestres. As aulas são
ministradas no período noturno.
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Licenciatura em Química: O curso apresentado está projetado
de forma a dar aos futuros licenciados, condições de exercer a profissão
de acordo com as exigências dos conselhos federal e estadual de
educação, procurando atender as mudanças sociais ocorridas nos
últimos anos e as demandas das instituições educacionais daquela
região. Espera-se, com este projeto, que os licenciados manifestem um
conjunto de competências e habilidades fundamentais para o bom
exercício da profissão. O curso tem duração de 9 semestres. As aulas
são ministradas no período noturno.
O Campus de Blumenau tem as seguintes entidades estudantis:
CAEMa (Centro Acadêmico de Engenharia de Materiais), CANECA
(Centro Acadêmico Novo de Engenharia de Controle e Automação),
CATex (Centro Acadêmico de Engenharia Têxtil) e CALiQ (Centro
Acadêmico de Licenciatura em Química). O CA do curso de
Licenciatura em Matemática está em processo de criação. O campus
também sedia a Integre Jr., Empresa Júnior das Engenharias e a ACUB,
Associação Atlética do Campus UFSC Blumenau.
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BEM-VINDO À UFSC!
Caríssimo colega, agora só depende de você. Faça por merecer a
vaga que conquistou nesta universidade pública. Estude, envolva-se,
participe, produza. Seja muito bem-vindo à Universidade Federal de
Santa Catarina.
Aproveite o seu primeiro semestre para fazer novas amizades e
sinta-se convidado a participar de todos eventos organizados pelo DCE:
palestras acadêmicas, eventos esportivos, feiras, confraternizações e
muito mais! Conte com o DCE para qualquer auxílio que precisar nessa
sua nova etapa!
A vida universitária transcende o que está descrito neste
manual. Desfrute da melhor maneira possível o tempo em que estiver na
universidade, pois acredite, ele passa muito rápido. Seja curioso,
persistente, criativo, aplicado e crítico. Lembre-se de que o verdadeiro
caminho é percorrido com as próprias pernas.

Boa sorte!
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