


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 

E8tactone sempre em locais 
apraprlalb. 

LabUFSC 

O Laboratório de Informática da 
UFSC fica no andar térreo da Biblioteca 
Central da universidade. São 234 com
putadores com acesso à internet, que 
podem ser usados pelos alunos gratui
tamente. Para isto, porém, este deve 
estar devidamente cadastrado no CAGA 
(graduação) ou CAPG (pós-graduação, 
doutorado, alunos estrangeiros e alu
nos especiais). No computador deve 
digitar sua matrícula incluindo o último 
digito sem o hífen(-). 

Além de internet, os usuários têm à 
disposição scanners e impressoras, des
de que se leve papel e cartucho para im
pressora (HP670C), e webcams. Há ain
da três estúdios privativos, que devem 
ser reservados com antecedência. O 
LabUFSC funciona de segunda à sexta
feira, das 8h às 23h30min e nos finais 
de semana das 8h às 17h30min. Conta
to: 331-9430 

Biblioteca Universitária 

A Biblioteca Universitária da UFSC é 
a maior do estado, com mais de 305 mil 
exemplares de livros e cinco mil assina
turas de periódicos diversos, entre re
vistas e jornais especializados. Para lo
car algum deles, é necessário fazer um 
cadastro na Secretaria da BU. Ao cadas
trar-se, é pedido um comprovante de 
matrícula e o RG. Depois de cadastra
do, o aluno recebe uma senha, que de
verá ser digitada, junto com o número 
de matrícula, toda vez que usar os ser
viços da biblioteca. Podem ser empres
tados até dez livros por vez, com um pra
zo de 15 dias para devolvê-los. A multa 
para quem não cumprir o prazo de de
volução é de R$1 ,00 por dia. Quem qui
ser renovar a locação de um livro, deve 
fazê-lo na internet, no site da biblioteca 
www.bu.ufsc.br ou na secretaria da BU. 
No site ainda é possível reservar exem
plares não disponíveis e fazer pesqui
sas. A biblioteca funciona de segunda à 
sexta-feira, das 7h30min às 21 h45min. 
Nos sábados, ela abre às 8h e fecha às 
16h45min. A BU não abre aos domin
gos. Contato: 331-931 O 

Diretório Central dos Estudantes 

O DCE fica no 12 andar do Centro de 
Convivência e é a instância máxima de 
representação dos estudantes. Ele con
grega todos os cursos e os representa 
diante da Reitoria e da universidade. 
Para participar do diretório basta fre
qüentar as reuniões, que são realizadas 
periodicamente. É no DCE que o calou
ro deve fazer sua carteirinha, com a qual 
será identificado na UFSC, podendo as
sim utilizar o LabUFSC. o RU, além de 
ter direito à meia-entrada em cinemas, 
teatros, congressos etc. Fazer a 
carteirinha é fácil: basta levar um ates
tado de matrícula e o RG. O DCE ofere
ce ainda cursos de artes e danças, gra
tuitos ou a preços acessíveis. Contato: 
31-9308 

Serviço Social 

Para receber o auxílio do Serviço So
cial da UFSC, o calouro deve preencher 
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 assistentes sociais, o es
tudante pode ganhar aind?. passes do 
RU. O Serviço Social oferece também a 
Orientação Habitacional, um cadastro 
com casas e apartamentos para serem 
alugados pelos estudantes. O atendi
mento é das 8h às 11 h30min e das 14h 
às 17h30min, de segunda à sexta-te ra, 
no andar térreo do prédio da Reitoria, no 
fim do corredor ao lado do elevador. E
mail: ssaluno@ reitoria.ufsc.br. Contato: 
331-9341 

PREG 

A Pró-Reitoria de Ensino de Gradua
ção cuida da gestão do ensino de gra
duação. Ela tem diversos departamen
tos e coordenações, tais como as coor
denações de curso, às quais o aluno de 
graduação deve procurar inicialmente 
sempre que precisar de informações 
sobre seu curso e as chefias de depar
tamento, a quem o aluno deve recorrer 
para resolver assuntos referentes a pro
fessores. Há ainda na PREGo Departa
mento de Ensino de Graduação (DEG), 
que trata dos assuntos pedagógicos e o 
Departamento de Administração Esco
lar (DAE), que cuida da vida acadêmica 
e a coordenação de estágios. 

Ouvidoria 

É o canal de comunicação entre a ins
tituição e a comunidade interna e exter
na à UFSC. As críticas, sugestões, de
núncias e elogios às atividades da uni
versidade são encaminhadas à 
Ouvidoria, que as remete aos setores 
envolvidos, buscando as soluções e es
clarecimentos possíveis. O atendimen
to é feito no andar térreo na Reitoria, por 
telefone ou e-mail. Mensagens podem 
ser enviadas para o e-mail 
falecom @ouvidoria.ufsc.br Contato: 331-
9020 

Moradia Estudantil 

A moradia estudantil conta com 151 
vagas. As inscrições para seleção acon
tecem mediante abertura de edital. Para 
inscrição o aluno deve estar com o ca
dastro sócio-econômico aprovado no 
Serviço Social e ser de outra cidade. Os 
apartamentos, divididos entre os estu
dantes, são com quartos individuais. 
Eles não pagam água nem luz. Contato: 
331-9341 

Bolsas 

As Bolsas de Treinamento ajudam o 
estudante com R$ 250,00 mensais, 
como remuneração por 20 horas sema
nais de atividade em algum dos setores 
da UFSC, preferencialmente na sua área 
específica. Há também outras bolsas: 
Iniciação Científica, Extensão, Monitoria 
e Estágio, em geral para estudantes de 
fases mais avançadas. E-mail : 
ssaluno@ reitoria.ufsc.br. Contato: 331-
9341 

SEPEX 

A Semana de Ensino, Pesquisa e 
Extensão é o principal evento da UFSC, 
a maior mostra cientffica do estado, gra
tuita e aberta à comunidade, onde são 
reunidos, sem distinção, trabalhos repre
sentativos do tripé básico da universida
de: ensino, pesquisa e extensão, visan
do a divulgação e popularização da ci
ência. Este ano a SEPEX integra as co
memorações dos 40 anos da UFSC. A 
51 edição do evento acontece de 14 a 
17 de setembro, na praça da Cidadania, 
em frente à Reitoria. Fazem parte da pro
gramação eventos, palestras, exposição 
dos pôsteres de projetos, cerca de 1 00 
estandes interativos, shows, além de 
minicursos gratuitos. Informações: 
www.sepex.ufsc.br 

DAC 

O Departamento Artístico Cultural é 
responsável pelas atividades culturais 
oferecidas à comunidade universitária, 
a exemplo do Projeto 12:30, amplamen
te conhecido entre os estudantes da 
UFSC. Em todas as quartas-feiras são 
realizados shows na Concha Acústica da 
universidade, em frente ao prédio do 
CCE (Básico), no qual bandas locais to
cam músicas de vários ritmos. Há tam
bém a versão acústica do 12:30 que 
acontece no teatro, ao lado da Igrejinha 
da UFSC. O DAC promove ainda ofici
nas de pintura, cursos de teatro, rodas 
de narração de histórias e cuida das ex
posições da Galeria de Artes da univer
sidade. Contato: 331-9348 

Textos: Alita Diana, Artemio R. de 
Souza, Leo Branco e Willian Vieira 
Fotos: Arquivo I Divulgação 



Oficinas de Informática 

A UFSC oferece semestralmente cur
sos de informática gratuitos. Para se ins
crever, basta acessar o site 
www.oficinas.ufsc.br e criar um login. Lá 
o aluno pode escolher que curso deseja 
fazer. São, em média, 16 cursos por se
mestre, entre eles o de Windows 2000, 
Word 200, Corel10, Photoshop 7, PHP, 
Excel 2000, Power Point 2000 e 
AutoCad2000. As oficinas duram entre 
sete e 15 dias, com duas a três aulas de 
duas horas por semana. Contato: 224-
9088 

Educação Física 

Os alunos da UFSC têm duas opções 
de prática de esportes na universidade: 
fazer disciplinas do Departamento de 
Educação Física ou cursar a 
Extracurricular, nos projetos de exten
são. No primeiro caso, o estudante se 
matricula na modalidade como qualquer 
outra disciplina optativa, recebendo no
tas e cumprindo a freqüência mínima 
exigida. O critério de seleção para es-, 
sas disciplinas é o lndice Acumulado 
{tA). Cursos concorridos, a exemplo da 
Natação, são difíceis de serem conse
guidos pelos calouros. Isso porque seus 
índices são inferiores aos dos veteranos. 
Neste caso, a saída é optar pelos cur
sos extracurriculares. São oferecidas as 
modalidades de Natação, Futebol de 
Salão e Artes Marciais, entre outras. O 
custo médio desses cursos varia entre 
R$40 e R$80 o semestre, o que dá di
. eito a duas ou três aulas semanais. 
Além disso, o Centro de Desportos pos
sui cursos de treinamento em Voleibol, 
Futebol de Salão e Pólo Aquático. As 
datas para a matrícula são divulgadas 
nos murais do CDS e no site 
www.esinde.cjb.net. A data da matrícula 
na Educação Física curricular é a mes
ma da matrícula geral dos calouros. Con
tato: 331-9925 

Cursinho da UFSC 

Atendimento Psicológico 

No Serviço de Atendimento Psicoló
gico (Sapsi), os alunos formandos do 
Curso de Psicologia oferecem atendi
mento psicoterapêutico e de orientação 
profissional à comunidade universitária. 
Para ser atendido, basta preencher um 
cadastro e passar pela triagem, que de
cide para qual projeto do serviço a pes
soa deve ser encaminhada. Alunos com 
problemas de aprendizagem, relaciona
mento ou solidão são atendidos no 
Sapsi, que fica ao lado do Bloco A do 
CED, em frente ao Centro de Convivên
cia. Contato: 331-9402 

Restaurante Universitário 

Para almoçar diariamente no RU, o 
aluno deverá apresentar identificação, 
juntamente com passe que é vendido 
nas agências do Campus do SESC e do 
Banco do Brasil. O cardápio é compos
to por: Arroz, Feijão, 1 tipo de Carne, 1 
tipo de Acompanhamento, 3 tipos de 
salada e 1 tipo de sobremesa. O RU 
serve o almoço de segunda à sexta- fei
ra, das 11 h às 13h. Para mais informa
ções acesse o site: www.ru.ufsc.br. 
Contato: 331-9203 

Atendimento Odontológico 

Todo semestre a UFSC abre vagas 
de novos cadastros para atendimento 
odontológico gratuito feito pelos alunos 
estagiários de Odontologia da universi
dade, com a supervisão dos professo
res do curso. Para se cadastrar, o aluno 
deve ir ao Setor de Triagem do CCS, 
portando sua carteira de identidade. O 
atendimento acontece nas segundas, 
terças, quintas e sextas-feiras, a partir 
das ?h. Apenas os 15 primeiros pacien
tes, por ordem de chegada, são atendi
dos. Em casos de emergência, não é 
preciso fazer o cadastro. Contato: 331-
9631 

Todo ano a universidade disponibiliza à comunidade em geral o Pré-vestibular 
Popular, cursinho que tem por objetivo desenvolver ações de inclusão de jovens e 
\dultos na sociedade, via ampliação do ingresso de populações de baixa renda na 
miversidade, democratizando assim o ensino superior. Para mais informações, 
lcesse o site www.cursinho.ufsc.br. Contato: 331-9973 

Hospital Universitário 

Por meio do Serviço de Atendimento 
à Saúde Comunitária (Sasc) do HU, o 
aluno da UFSC tem acesso à assistên
cia médica gratuita no hospital. Para se 
consultar, o estudante deve levar seu 
comprovante de matrícula na universi
dade, juntamente com seu RG. Na pri
meira consulta é aberto um prontuário 
no nome do estudante. A partir daí, para 
ter acesso aos médicos do HU é só ir à 
sala do Sasc, no andar térreo do hospi
tal, ao lado da Ortopedia. O serviço aten
de diretamente com clínicos gerais, 
cardiologistas, neurologistas, ginecolo
gistas e psicólogos. Em outras especia
lidades, como Ortopedia ou Urologia, o 
aluno é encaminhado para a lista geral 
do HU, onde o tempo médio de espera 
para a consulta é de 15 dias a um mês. 
O horário de funcionamento do Sasc é 
de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h. 
Contato: 331 -9136 

Cursos Extracurriculares 

O Departamento de Letras da UFSC 
oferece, semestralmente, cursos 
extracurriculares de inglês, francês, es
panhol, alemão e italiano, além de por
tuguês para estrangeiros. Antes da ma
trícula, que acontece do dia 12 ao dia 9 
de agosto, o candidato deve passar por 
um teste de nivelamento, que será apli
cado no dia 1 2, mediante pagamento de 
1 kg de alimento não-perecível. Para efe
tuar a matrfcula, o aluno deve pagar o 
valor total do semestre, que é de 
R$220,00. Em geral os cursos oferecem 
60 horas/aula por semestre, com cerca 
de duas aulas de duas horas por sema
na. Ao fim do curso, o aluno recebe o 
certificado de capacitação. Além dos 
cursos, o departamento organiza grupos 
de conversação de inglês, espanhol, 
francês e italiano, todos os dias, das 
12h30min às13h30min, na sala 248 do 
CCE. Eles são gratuitos e abertos à co
munidade. Para mais informações sobre 
os cursos, acesse o site 
www.cce.ufsc.br/extra. Contato: 331-
6607 

DICAS DE SEGURANÇA 

NAo estacione nas rótulas. 
Você pode ser multado 

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

Ao sair do setor apague toda r 
as luzes. Uma luz liga t no 
melo da noite pode 181' um 
sinal para a segurança de que 
algo eabanho ..... 
acontecendo. Seja 
reeponúvel. 



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, 
capelos, canudos, até uma equipe para 
ajudar na organização, incluindo mes
tre de cerimônias e seguranças. Já fo-

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. , 
E 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 Espíndola: 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 longfnquo, 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 possfvel 
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 Uma, 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 infcio, 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 assistência 
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 uti
lizar. Eles conferem, claro, uma condi
ção de excelência à UFSC. Pretende
mos, 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, tocadas 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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