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Programa de Recepção 
12 de Março de 2005 
Local: Centro de Cultura e Eventos 

Primeira Sessão ·10h 

Administração 
Agronomia 
Arquitetura 
Ciências Biológicas 
C<ências Contábeis 
Ciências Econômicas 
Ciências Sociais 
Oesign 
Direito 
Educação Física 
Engenharia de Alimentos 
Engenharia de Aqüicultura 
Engenharia de Contr. e Aut. Industrial 
Engenharia de Produção Çivil 
Engenharia de Produção Elétrica 
Engenharia de Prod~o Meo!l(l 

Engenharia Química 
Engenharia Sanitár1a 
Farmácia · 
Geografia 
História 
Jornalismo 
Letras: Portu uês Jr~a;~~~~m~~ 

Cinema 
Educação Física 
Enfermagem 
Engenharia Civil 
Engenharia de Mate •c;uo.--
Engenharla Elétrica 
Engenharia Mecânica 
Filosofia 
Física 
Letras: Alemão I Espanhol / Inglês 
Malemática e Computação Científica---~..._.. 
Nutrição 
Pedagogia 
Química 
NETI 

.Administração_ 
Biblioteconomia 

Direito 
Filosofia 
Ffsica 
Serviço SociaJ 
Sistemas de Informação 
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DICAS DE SEGURANÇA 

Nunca utilize os chamados 
caminhos-de-rato, veredas abertas 
em meio a bosques ou locais 
desprotegidos. Eles podem ser 
perigosos. Mesmo que precise 
caminhar mais, escolha os 
caminhos tradicionais. 

Ao sair da aula, à noite, procure 
seguir até o ponto de ônibus 
sempre com outras pessoas. 

Exija que os pontos de ônibus 
estejam bem iluminados 

Estacione sempre em locais 
apropriados. 

Não circule sozinho nos 
estacionamentos durante à noite. 

Se você usa moto, nunca deixe 
o capacete trancado junto com 
a motocicleta 

LabUFSC 

O Laboratório de Informática fica no 
andar térreo do prédio da BU. Entrando 
pela porta de vidro sob a plaquinha ama
rela, o aluno vai encontrar 234 compu
tadores com acesso à Internet, que po
derá usar de graça. Para isso, porém, 
deve fazer o cadastro, entregando o 
atestado de matrícula e preenchendo 
um formulário. Um dia depois, o calou
ro já pode usar o LabUFSC. No compu
tador, deve digitar a matrícula precedi
da da letra "g" minúscula e depois a se
nha, criada no dia do cadastro. Além de 
Internet, os usuários têm à disposição 
scanners e impressoras - desde que 
levem papel e cartucho para impresso
ra HP600. Há ainda três estúdios priva
tivos, que devem ser reservados com 
antecedência. O LabUFSC funciona de 
segunda à sexta, das 8h à meia-noite e 
sábados e domingos, das 8h às 18h. 

CONTAT0:331-9430 

Biblioteca Universitária 

O primeiro passo é fazer o cadastro, 
sendo necessários o espelho de matrf
cula, conseguido na coordenação do 
curso, e o RG. Af é só ter sempre em 
mãos o número de matrícula e a senha. 
Na BU o calouro vai encontrar 305 mil 
exemplares de livros e cinco mil assina
turas de periódicos diversos, entre re
vistas e jornais especializados. Podem 
ser emprestados até dez livros de uma 
só vez, com o prazo de 15 dias para 
devolvê-los. A multa para quem não 
cumprir o prazo é de R$ 1,00 por dia 
para livro- por isso, é melhor não vaci
lar e entregar no dia. O aluno pode fi
car com os livros por mais 15 dias, re
novando-os diretamente na BU ou pela 
Internet, no site www.bu.ufsc.br. No site 
dá ainda para reservar exemplares não 
disponíveis e fazer pesquisas. A BU fun
ciona de segunda a sexta, das 7h30min 
às 21 h45min e sábado, das 8h às 
16h45min, não abrindo aos domingos. 

CONTATO: 331-931 O 

Textos: 
Artemio R. de Souza e Willian Vieira 
Fotos: Arquivo I Divulgação 

Diretório Central dos Estudantes 

O DCE fica no 1 ° andar do Centro 
de Convivência e é a instância máxima 
de representação dos estudantes, con
gregando todos os cursos e os repre
sentando diante da Reitoria e da univer
sidade. Para participar, basta frequen
tar as reuniões periódicas. É no DCE 
que o calouro deve fazer sua carteirinha, 
com a qual será identificado na UFSC, 
podendo assim utilizar o LabUFSC, o 
RU, além de ter direito à meia-entrada 
em cinemas, teatros, congressos, etc. 
Fazer a carteirinha é fácil: só é preciso 
o atestado de matrícula e o RG. O DCE 
oferece ainda cursos de artes e danças, 
gratuitos ou a preços acessíveis. 

CONTATO: 331-9308 

Serviço Social 

Para receber o auxflio do Serviço 
Social da UFSC, o calouro deve preen
cher um cadastro sócio-econômico. 
Depois ele poderá concorrer a uma vaga 
na Moradia Estudantil e/ou a uma Bolsa 
de Treinamento. Em casos 
emergenciais, avaliados pelas assisten
tes sociais, o aluno pode ganhar ainda 
passes do RU. O Serviço Social ofere
ce também a Orientação Habitacional, 
um cadastro com casas e apartamen
tos para serem alugados pelos estudan-

, tes. O atendimento é das 14h às 
17h30min, de segunda a sexta, no an
dar térreo do prédio da Reitoria, no fim 
do corredor ao lado do elevador. 

CONTATO: 331 -9341 

PREG 

A Pró-Reitoria de Ensino de Gradu
ação cuida da gestão do ensino de gra
duação, portanto a sua pró-reitoria caro 
(a) calouro (a). A PREG tem diversos 
departamentos e coordenações. Bem 
perto de você estão: a coordenação do 
curso, a quem você deve dirigir-se inici
almente sempre que precisar informa
ções sobre seu curso; as chefias dos 
departamentos, a quem você deve pro
curar para resolver assuntos referen
tes a professores. E ainda na PREG 
você conta com o Departamento de 
Ensino de Graduação (DEG) que trata 
dos assuntos pedagógicos, ou seja, as
suntos de ensino e avaliação; o Depar
tamento de Administração de Escolar 
(DAE), que cuida da vida acadêmica e 
a coordenação de estágio. 

DAC 

O Departamento Artfstico Cultural é 
responsável por atividades culturais ofe
recidas à comunidade universitária, 
como- talvez o exemplo mais conheci
do entre os estudantes-o projeto 12:30. 
Todas as quartas-feiras são realizados 
shows na concha acústica, em frente ao 
prédio do CCE (Básico), nos quais ban
das locais tocam todos os tipos de mú
sica. Há também uma versão acústica 
do 12:30, que acontece no teatro da Ig
rejinha da UFSC. O DAC promove ain
da oficinas de pintura, cursos de teatro, 
rodas de narração de histórias e cuida 
das exposições da Galeria de Artes. 

CONTATO: 331-9348 

Moradia Estudantil 

As inscrições para as 151 vagas da 
Moradia Estudantil acontecem no pri 
meiro mês de cada semestre. São es
colhidos os que moram mais longe e têm 
necessidades de auxilio. Os apartamen
tos, divididos entre os estudantes, são 
com quartos individuais. Eles não pa
gam água nem luz. CONTATO: 331-
9341 

Bolsas 

As Bolsas de Treinamento ajudam o 
aluno com R$ 200,00 mensais, como 
remuneração por 20 horas semanais de 
atividade em algum dos setores da 
UFSC, preferencialmente na sua área 
específica. Há também outras bolsas: 
Iniciação Científica, Extensão e 
Monitoria, em geral para alunos de fa
ses mais avançadas. 

CONTATO: 331-9341 

Editora da UFSC 

Há 24 anos a Ed itora da UFSC 
(EdUFSC) divulga a produção científica 
e resgata a memória da universidade e 
está entre as poucas que dão espaço à 
literatura, revelando e valorizando os au
tores locais e regionais. 

Publica por ano uma média de cin
qüenta títulos, além das revistas. Suas 
obras só não Circulam a1nda no Acre e 
em Roraima. Procura manter uma polí
tica editorial baseada na qualidade e no 
interesse científico dos títulos, num pro-· 
jeto essencialmente cultural e cidadão. 

Procura sempre renovar conteúdo, 
projeto gráfico e distribuição das séries 
que edita: Geral, Didática, Nutrição e En
fermagem. Além de se dedicar também 
a traduções de obras de referência, pu
blica as coleções: lpsis Litteris, Reben
to, Memória Literária de Santa Catarina, 
Paideuma, Cadernos de Cultura Popu-, 
lar, a Série Etica, Política e Violência. 

A Editora possui duas hvranas. Uma 
em seu prédio(sede) e outra no Básico 
(CCE), livraria Espaço Vital. No 1nício das 
aulas, promove campanhas como forma 
de incentivo à leitura com descontos em 
todos os trtulos. 

Ouvidor ia 

É um canal de comunicação entre a 
instituição e a comunidade interna e ex
terna à UFSC. Atende através do rece
bimento de crfticas, sugestões, denún
cias e elogios às atividades da UFSC que 
são encaminhados aos setores envolvi
dos, buscando as soluções e esclareci
mentos possfveis. Você pode se dirigir 
à Ouvidoria no andar térreo da Reitoria 
para entrevista direta com o ouvidor ou 
escrever para: 

falecom@ ouvidoria. ufsc. br. 
CONTATO: 331-9020 



... 

Oficinas de Informática 

No site www.oticinas.ufsc.br, o alu
no pode se cadastrar, criando um login 
e uma senha que mais tarde vai utilizar 
para se mscrever, pelo site, nas ofici
nas disponíveis e de seu interesse. To
dos os semestres são oferecidos em 
média 16 cursos, entre eles Windows 
2000, Word 2000, Corei ~O, Photoshop 
7, PHP, Excel2000, PowerPoint 2000 e 
Auto Cad 2000. As oficinas são gratui
tas e duram entre sete e 15 dias, com 
duas a três aulas de duas horas por se
mana. 

CONTATO: 224-9088 

Educação Física 

O calouro tem duas opções: fazer 
disciplinas na Educação Física 
Curricular ou cursar a Extracurricular, 
nos projetos de Extensão. No primeiro 
caso, o aluno se matricula na modalida
de como qualquer outra disciplina 
optativa, recebendo notas e necessitan
do de frequência obrigatória. O critério 
de seleção é o Índice Acumulado (IA}. 
No caso da Natação, fica complicado 
para os calouros, pois esses têm, natu
ralmente, IAs mtenores aos dos vetera
nos . A saída é fazer os cursos 
extracurriculares. Natação, Voga, Artes 
Marciais, diversas modalidades são ofe
recidas a uma taxa de R$ 60,00 a R$ 
80,00 por semestre, com duas a três 
aulas semanais. Além disso, o Centro 
de Desportos (CDS} oferece cursos de 
treinamento em Voleibol, Futebol de Sa
lão, Pólo Aquático, etc, As datas para a 
matrícula são divulgadas nos murais do 
CDS e em www.esinde.cjb.net. A data 
da matrícula na Ed. Física Curricular é 
a mesma da matrícula geral dos calou
ros. CONTATO: 33~ -9217 

Cursinho da UFSC 

A UFSC disponibilizao Pré-vestibu
lar Popular, com objetivo de desenvol
ver ações de inclusão de jovens e adul
tos na sociedade, ampliando o ingresso 
da população de baixa renda, democra
tizando o acesso às universidades pú
blicas. www.cursinho.utsc.br 

CONTATO: 331-9973 

Atendimento Psicológico 

No Serviço de Atendimento Psicoló
gico (Sapsi), os alunos formandos do 
Curso de Psicologia, orientados por psi
cólogos e professores, oferecem aten
dimento psicoterapêutico, orientação e 
reorientação profissional. Basta o aluno 
preencher um cadastro e passar por 
uma triagem, quando é encaminhado 
para um dos projetos. Alunos com pro
blemas de aprendizagem, de relaciona
mento ou de solidão, comum a quem 
deixa a cidade natal, também são auxi
liados no Sapsi. 

CONTATO: 331 -9402 

Restaurante Universitário 

A maioria dos alunos da UFSC al
moça diariamente no RU. Comprando 
o passe, vendido no SESC a R$1,50, o 
aluno tem direito a uma bandeja com 
arroz, feijão, algum tipo de salada, al
gum tipo de carne e outro acompanha
mento, geralmente macarrão, purê de 
batatas ou sopa. De sobremesa, uma 
fruta. O RU abre de segunda à sexta, 
das 11 h às 14h. Para entrar é preciso 
mostrar a carteirinha do DCE. 

CONTAT0:331-9203 

Atendimento Odontológico 

Todo semestre, a UFSC abre vagas 
de novos cadastros para atendimento 
odontológico. Para se cadastrar, só é 
preciso da carteira de identidade. Ca
sos de emergência, porém, são atendi
dos mesmo sem cadastro. Às segun
das, terças, quintas e sextas feiras, a 
partir das 7h, os dez primeiros a chegar 
ao Setor de Triagem do CCS serão aten
didos pelos alunos estagiários do Cur
so de Odontologia, supervisionados pe
los professores. 

CONTATO: 331-9631 

Hospital Universitário 

Por meio do Serviço de Atendimento 
à Comunidade Universitária (SASC), o 
aluno tem acesso à assistência médica 
gratuita, tendo apenas de levar um com
provante de matrícula em cada consul
ta. Na primeira, um prontuário é aberto 
em seu nome. A partir dar, é só ir até o 
SASC, no andar térreo do HU, ao lado 
da ortopedia, e marcar a consulta. O 
SASC atende diretamente com clínicos 
gerais, cardiologistas, neurologistas, gi
necologistas, psicólogos. Em outras es
pecialidades, como ortopedia ou 
urologia, o aluno é encaminhado para a 
lista geral do HU, onde espera de 15 dias 
a um mês para ser atendido. O Horário 
de funcionamento é de segunda à sex
ta, das 8h às 12h e das 12h às 17h. 

CONTATO: 331-9136 

Cursos Extracurriculares 

A UFSC oferece cursos 
extracurriculares de inglês, francês, es
panhol, alemão e Italiano, além de por
tuguês para estrangeiros. Antes da ma
trícula, que acontece do dia primeiro ao 
dia nove de março, o candidato tem de 
passar por um teste de nivelamento, re
alizado apenas no dia primeiro de mar
ço. Na hora da matrícula tem de ser 
pago o valor total do semestre {R$ 
220,00). Mais informações sobre a ma
trrcula no site www.cce.ufsc.br/extra. Em 
geral os cursos oferecem 60 horas se
mestrais, com cerca de duas aulas de 
duas horas por semana. Ao fim do se
mestre, o aluno recebe o certificado de 
capacitação. E para quem almoça na 
UFSC, a dica são os grupos de conver· 
sação, gratuitos e abertos à comunida
de, de francês, inglês, espanhol e italia
no. Eles acontecem na sala 248 do CCE, 
das 12h30min às 13h30min. 

CONTATO: 331-6607 

DICAS DE SEGURANÇA 

Não estacione nas rótulas. 
Você pode ser multado 

Não deixe equipamentos nas 
salas de aula logo após a sua 
utilização. Recolha e guarde 
em local seguro 

1111 I I 11 l Jl 

Ao sair do setor apague todas 
as luzes. Uma luz ligada no 
meio da noite pode ser um 
sinal para a segurança de que 
algo estranho está 
acontecendo. Seja 
responsável. 

Se precisar entrar no prédio 
em que fica a sua sala fora 
do horário normal, solicite 
autorização com 
antecedência. 

Nunca permaneça dentro do 
carro estacionado. 

Ao perceber movimentação 
estranha, com ajuntamento de 
pessoal e distribuição de 
drogas, comunique ao Setor 
de Segurança. Ramal9555 



Centro de Cultura e Eventos 

O Centro de Cultura e Eventos 
(CCEV), inaugurado em 2004, possui, 
atualmente, o maior auditório do estado 
com capacidade para 1.400 pessoas. 
Você poderá reservá-lo para realizar a 
sua formatura gratuitamente. O CCEV 
disponibiliza toda a estrutura necessá
ria para o cerimonial, desde becas, 
capelas, canudos, até uma equipe para 
ajudar na organização, incluindo mes
tre de cerimônias e seguranças. Já to-

População 
Universitária 

32.286 estudantes 
2.861 servidores técnico
administrativos 
1 .555 servidores docentes 

Vagas no 
Vestibular 

2005-3.920 

Titulação dos 
professores 

375 Mestres 
1 .119 Doutores 

Fonte: PIP I GR 

ram realizadas dez formaturas e já há 
mais de 50 agendadas para este ano. 
Além disso, o CCEV tem sido palco de 
Seminários, Congressos e outros even
tos como Fóruns de Debates, lançamen
tos de livros e apresentações culturais. 
É também um ponto de referência cul
tural e de confraternização com lancho
netes, restaurante, venda de passagens, 
serviços de xerox, fotografia, papelaria, 
livraria e uma agência bancária. 

CONTATO: 331- 9559. 

Quem é quem na 
Administração 
da Universidade 

Reitor 
Lúcio José Botelho: 331-9596 

Vice-Reitor 
Ariovaldo Bolzan: 331-9329 

Pró-Reitor de Desenvolvimento 
Humano e Social 
Luiz Henrique Vieira e Silva: 331-9030 

Pró-Reitor de Ensino de Graduação 
Marcos Laffin: 331-9891 

Pró-Reitora de Pesquisa 
Thereza Christina Monteiro 
de Lima Nogueira: 331-9716 

Pró-Reitora de Cultura e Extensão 
Eunice Sueli Nodari: 331 -8304 

Pró-Reitor de Pós-Graduação 
Valdir Soldi: 331-9284 

Pró-Reitora de Assuntos Estudantis 
Corina Martins Espí ndola: 331-9419 

Pró-Reitor de Administração, 
Orçamento e Finanças 
Mário Kobus: 331-9270 

Universidade Federal de 
Santa Catarina está com
pletando em 2005 quaren
ta e cinco anos de criação. 
Para a imensa maioria dos 
alunos que ingressam nes
te semestre, 1960 é, sem 

dúvida, um ano longínquo, provavelmen
te na memória apenas dos pais ou até 
quem sabe dos avós. 

Vale, portanto lembrar que falamos 
da década da industrialização do país, 
período em que o presidente Juscelino 
Kubitschek pregava, tendo a inaugura
ção de Brasília como emblema, o de
senvolvimento da nação, os "50 anos em 
cinco", numa referência ao crescimento 
que se imaginava ser poss ível 
implementar. 

Passadas estas quatro décadas e 
meia, a UFSC reflete um tanto deste 
sonho desenvolvimentista, desta busca 
pela qualificação das pessoas, da dis
seminação do conhecimento, da aplica
ção de pesquisas e de tecnologias ca
pazes de transformar para melhor a vida 
dos cidadãos. 

Nosso primeiro Reitor, o saudoso 
João David Ferreira Lima, dizia em meio 
às lembranças daqueles primeiros anos, 
que a UFSC não poderia manter mais 
que 1 O mil alunos. O professor David 
referia-se, certamente, àquilo que se 
supunha possível para uma instituição 
que, em seu início, contava com pouco 
mais de 800 estudantes. 

Contudo, a UFSC cresceu, para 
muito além do sonho de Ferreira Lima e 
de outros pioneiros do ensino superior 
em Santa Catarina. Temos mais de 30 
mil estudantes, desde o ensino infantil 
até a Pós-Graduação e à Terceira Ida
de; mantemos o melhor Hospital Univer
sitário do estado, um dos melhores do 
país e, o que é mais relevante, inteira
mente público e universal em seu aten
dimento; prestamos ass istência 
odontológica e jurídica gratuitas a mi
lhares de pessoas; abrimos nosso 
campus para as comunidades, quer por 
meio de consultas na Biblioteca, de vi
sitas ao Museu e ao Planetário; promo
vemos parcerias com diferentes seg
mentos da sociedade, com projetos de 
extensão que alcançam setores caren
tes, com pesquisas que acentuam a 
vocação industrial dos catarinenses; 
com o ensino de graduação, especiali
zação, mestrado e doutorado formando 
profissionais e cidadãos. 

Esta é a Instituição que os recebe, 

anos 

calouros e calouras. Uma instituição que 
possui um componente fundamental em 
sua trajetória de sucesso: a dedicação 
incondicional das pessoas que a ajudam 
a crescer. Cada jardim desta universi
dade, cada sala de aula, cada laborató
rio, são preparados por pessoas para 
atender pessoas. Não queremos dar 
maior importância aos 

equipamentos e recursos avançados 
que vocês vão utilizar. Eles conferem, 
claro, uma condição de excelência à 
UFSC. 

Pretendemos, isso sim, valorizar as 
pessoas que utilizam estas ferramentas. 

Vocês que ingressam agora vão en
contrar uma estrutura diferente na ad
ministração da UFSC. Particularmente 
para os alunos e alunas, uma Pró-Rei
toria de Assuntos Estudantis, voltada 
para a melhoria das condições de per
manência na universidade. 

Ao mesmo tempo, um projeto que 
valoriza, na Pró-Reitoria de Desenvolvi
mento Humano e Social, o papel dos 
servidores técnico-administrativos e do
centes e um conjunto de outras ações 
nas áreas de Ensino de Graduação, na 
Pós-Graduação e na Pesquisa, na Cul
tura e na Extensão e na Administração 
propriamente dita, foca das na melhoria 
constante das condições de acesso à 
educação de qualidade e da formação 
plena do ser humano. Sejam bem-vin
dos à UFSC. 

Professor Lúcio José Botelho 
Reitor 
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