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Bem vindos!
Você acaba de ingressar na UFSC, universidade pública e gratuita, uma
das melhores universidades do Brasil. A UFSC é constituída por 15 unidades
acadêmicas, reunindo cerca de 45 mil alunos, 3.200 servidores técnico
administrativos em educação e 2.600 professores. Uma dessas quinze
unidades acadêmicas é o Centro Socioeconômico - CSE que você acaba de
entrar. O CSE é o segundo maior centro da UFSC em número de alunos. Possui
cerca de 5 mil alunos em seus cursos de graduação, mestrado e doutorado
de Administração, Ciências Contábeis, Economia, Relações Internacionais e
Serviço Social.
Para você aproveitar intensamente sua vida estudantil reunimos nesse
manual informações que todos os calouros e calouras precisam saber para ter
acesso as oportunidades, serviços e atividades que a UFSC e o CSE oferecem.
Além das aulas, você pode ampliar sua formação participando de projetos
ligados a comunidade, de eventos, de cursos, de projetos de pesquisa, entre
outros. Informe-se com seus colegas e professores sobre oportunidades para
participar dessas atividades extracurriculares.
Participe do Movimento Estudantil, tal participação é importante para o
seu crescimento e para a manutenção da universidade viva. Procure o Centro
Acadêmico de seu curso e contribua com ações, debates o que é salutar na
vida estudantil.
Nosso compromisso na direção do CSE é o desenvolvimento de esforços para
construir cada vez mais um ambiente inclusivo e de respeito à diversidade. Um
ambiente que assegure aos alunos a igualdade, a solidariedade, a promoção e
respeito aos direitos humanos. Queremos que você, calouro, tenha uma vivência
mais ampla aqui no CSE para que tenhamos uma universidade sempre viva.
Florianópolis, fevereiro de 2019
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Irineu Manoel de Souza – Diretor do CSE
Maria Denize Henrique Casagrande – Vice-Diretora do CSE
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A Estrutura da UFSC
A Universidade Federal de Santa Catarina, fundada em 18 de
dezembro de 1960, é a maior universidade do nosso estado e uma das
melhores universidades do país. Atualmente, a UFSC está presente
nas cidades de Florianópolis, Araranguá, Blumenau, Curitibanos e
Joinville, além dos polos de Educação à Distância, com mais de 45 mil
alunos matriculados e aproximadamente 2.500 professores e 3.000
técnicos-administrativos. A UFSC é dirigida pelo Reitor e pelas PróReitorias, que são algo como os “ministérios” do Reitor.
A UFSC é constituída por 15 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), Tecnológico (CTC),
Ciências, Tecnologias e Saúde(CTS – Araranguá), Centro de Blumenau
(BLU), Ciências Rurais (CCR – Curitibanos), e Tecnológico de Joinville
(CTJ). 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 de Graduação e Pós-Graduação, que são
coordenados pelos seus Coordenadores.

ufsc.br

fb.com/ufsc

agecom.ufsc.br
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Centro Socioeconômico
O Centro Socioeconômico (CSE) é um dos quinze centros de ensino
da Universidade Federal de Santa Catarina. Localizado no Campus
Universitário João David Ferreira Lima, o CSE, como é conhecido, oferece
cursos de graduação, na modalidade presencial, em Administração,
Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Relações Internacionais e
Serviço Social. Mestrados e Doutorados acadêmicos em Administração,
Contabilidade, Economia, Relações Internacionais e Serviço Social, e
mestrado Profissional em Administração Universitária, Controle de
Gestão e Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para
Inovação.
No ensino à distância, são oferecidos os cursos de graduação em
Administração, Administração Pública, Ciências Contábeis e Ciências
Econômicas.
Estudam no CSE aproximadamente 5 mil alunos, dos quais cerca de
mil estão no ensino à distância.
Composto por sete blocos, o CSE conta com salas de aulas, dois
laboratórios de informática e um auditório e quatro mini auditórios.
Além dos projetos desenvolvidos entre professores e alunos, como
grupos de estudos e núcleos de pesquisa, o CSE conta com dois
institutos de pesquisa: Instituto de Estudos Latino-Americanos (IELA),
e o Instituto de Pesquisas e Estudos em Administração Universitária
(INPEAU).
As decisões concernentes ao Centro são tomadas pelo Conselho
de Unidade, formado por professores e alunos, e, atualmente, o Centro
está sob a direção dos Professores Irineu Manoel de Souza (Diretor) e
Maria Denize Henrique Casagrande (Vice-Diretora).

cse.ufsc.br
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Cursos e
Departamentos do CSE
Departamento de Ciências da Administração (CAD) – cad.ufsc.br
Departamento de Ciências Contábeis (CCN) – dvl.ccn.ufsc.br
Departamento de Economia e Relações Internacionais (CNM) –
cnm.ufsc.br
Departamento de Serviço Social (DSS) – dss.ufsc.br
Curso de Administração (Matutino/Noturno)
administração.ufsc.br – administração@contato.ufsc.br
Curso de Ciências Contábeis (Matutino/Noturno)
cienciascontabeis.ufsc.br – cienciascontabeis@contato.ufsc.br
Curso de Ciências Econômicas (Matutino/Noturno)
economia.ufsc.br – economia@contato.ufsc.br
Curso de Relações Internacionais (Vespertino)
ri.ufsc.br – relacoesinternacionais@contato.ufsc.br
Curso de Serviço Social (Matutino/Noturno)
servicosocial.ufsc.br - servicosocial@contato.ufsc.br

Coordenadoria de Cursos: (48) 3721-9381
Manual do Calouro – Centro Socioeconômico
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Pós-Graduação
Programa de Pós-Graduação em Administração (PPGA)
ppgadm.posgrad.ufsc.br – ppgadm@contato.ufsc.br
Programa de Pós-Graduação em Administração Universitária
(PPGAU)
ppgau.ufsc.br – ppgau@contato.ufsc.br
Programa de Pós-Graduação em Contabilidade (PPGC)
ppgc.ufsc.br – ppgc@contato.ufsc.br
Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e
Transferência de Tecnologia para Inovação (Profinit)
www.profnit.org.br/pt/sample-page/ – profnit.secretaria@
gmail.com
Programa de Pós-Graduação em Controle e Gestão
Programa de Pós-Graduação em Economia (PPGEco)
ppgeco.ufsc.br – ppgeco@contato.ufsc.br
Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais (PPGRI)
ppgri.ufsc.br – ppgri@contato.ufsc.br
Programa de Pós-Graduação em Serviço Social (PPGSS)
ppgss.ufsc.br/pb/
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Centros Acadêmicos
O Centro Acadêmico é a entidade de representação dos
estudantes no curso. Sua função é defender os interesses
estudantis nas instâncias universitárias, cabendo a ele a
organização e a mobilização dos estudantes em prol de melhorias
para o curso.
O Centro Acadêmico pode auxiliar em questões acadêmicas
que envolvam sua permanência no curso até a promoção de
palestras, seminários, viagens acadêmicas, festas e demais
eventos de integração universitária.
CAAD – https://www.facebook.com/caad.ufsc/
CACIC – https://www.facebook.com/cacic.ufsc
CALE – https://www.facebook.com/contato.cale/
CALISS – https://www.facebook.com/caliss.ufsc/
CARI – https://www.facebook.com/cariufsc/
Diretório Central Estudantil (DCE) Luís Travassos –
fb.com/dceluistravassosufsc
O DCE é a entidade que representa todos os
estudantes da UFSC, sendo responsável pela
mobilização estudantil para pleitar melhorias na
qualidade de ensino, nas condições de permanência,
na organização interna da Universidade e nos
demais assuntos gerais aos estudantes da UFSC.
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Ambientes Virtuais
idUFSC
Sua IdUFSC faz parte de um sistema integrado que, mais
tarde, pode ser utilizado em outros serviços digitais da UFSC,
como acessar o Wi-Fi. Para fazer o cadastro, acesse idufsc.
ufsc.br. Mais informações no site wireless.ufsc.br.

eduroam
É a principal rede sem fio da UFSC. Para acessá-la, utilize
seu idUFSC e senha, deixando o campo “identidade anônima”
em branco.

Sistema de Controle Acadêmico da Graduação
(CAGR)
O CAGR é o ambiente virtual a partir do qual você poderá
acessar o seu histórico, atestado de matrícula, grade de
horários, currículo e demais arquivos referentes ao curso.

Site: cagr.ufsc.br

Moodle
O Moodle é uma plataforma que é utilizada por muitos
professores do curso e serve de auxílio às aulas presenciais.
Nele você poderá ter acesso aos conteúdos das disciplinas,
bem como a notas, trabalhos ou textos disponibilizados
pelos professores.

Site: moodle.ufsc.br
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Currículo
Para a conclusão do curso é necessário cumprir requisitos
como: disciplinas obrigatórias, disciplinas optativas e atividades
complementares. Os currículos completos de cada curso estão
disponíveis na página do CAGR do estudante.
A matrícula no curso deve ser renovada semestralmente,
observando o calendário acadêmico e a resolução 017/CUn/97 que
trata do regulamento dos cursos de graduação na UFSC.
Atividades Complementares
Além das disciplinas, a UFSC oferece outras atividades
extraclasse que auxiliam no desenvolvimento de habilidades e
competências para a formação profissional.
Estágios
estagios.ufsc.br
Cursos de Idiomas
cursosextra.com
idiomassemfronteiras.ufsc.br
Atividades Esportivas
Atléticas – Cada curso tem sua própria Atlética com o intuito
de difundir a prática esportiva entre os cursos do CSE e com os
demais cursos da UFSC.
Site Atlética do CSE: fb.com/atcseufsc
Atividades físicas extracurriculares – portalcds.ufsc.br/
extensao-atividades-fisicas-para-a-comunidade
Manual do Calouro – Centro Socioeconômico
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Pesquisa e Extensão
Grupos e Núcleos de Pesquisa e Extensão
Para aprofundar os estudos em determinados
assuntos além das salas de aula, o CSE conta com
diversos grupos de estudo com orientação de
professores, que desenvolvem atividades de pesquisa e
extensão e debates com a participação de estudantes
sobre os mais variados temas.

Site: http://cse.ufsc.br/grupos-de-pesquisa-extensao-cse/
Para consultar projetos em andamento, acesse
sigpex.sistemas.ufsc.br/
Instituto de Pesquisas e Estudos em Administração
Universitária (INPEAU)
O INPEAU propõe-se a ser um agente de mudanças na
condução da administração universitária, propiciando o
desenvolvimento das Instituições de Ensino Superior (IES).
O Instituto tem como objetivos gerar, disseminar e preservar
o conhecimento científico e tecnológico desenvolvido na
área de Administração Universitária, visando à construção
de um moderno sistema de educação superior.

Site: portal.inpeau.ufsc.br
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Pesquisa e Extensão
Instituto de Estudos Latino-Americanos (IELA)
Com sede no bloco D do CSE, o IELA tem por objetivo desenvolver
estudos e pesquisas sobre a realidade latino-americana, partindo
de uma perspectiva crítica à dependência e ao subdesenvlvimento
dos países latino-americanos na política e economia mundial.
O Instituto promove diversos eventos para difundir a cultura e a
integração latino-americana, além de contar com projetos abertos
à participação estudantil.

Site: iela.ufsc.br

Ação Júnior

AÇÃO JúNIOR

Empresa júnior formada por estudantes de graduação do CSE
realiza uma série de projetos e serviços para o meio externo à
universidade, abordando as áreas de finanças, gestão de pessoas
e de estratégia, marketing, dentre outras. A empresa já possui 25
anos de experiência e conta com a orientação de professores em
seus projetos e tem por objetivo conectar o aluno às situações do
mercado de trabalho.

Site: acaojr.com.br

Serviço Modelo Socioeconômico (SeMSo)
Ainda em fase de consolidação, o SeMSo é uma iniciativa
de estudantes do CSE que atua na realização de projetos
socioeconômicos junto à comunidade. Unindo estudantes e
professores, seu propósito é servir como modelo de extensão
universitária e aproximar o estudante da realidade social local.

Site: fb.com/semsocse
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Assistência Estudantil
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis – PRAE
A PRAE tem como função auxiliar em causas básicas para a
permanência estudantil. Os principais auxílios oferecidos pela
PRAE são: moradia estudantil, creche, bolsa estudantil e bolsa
permanência, entre outros.
Os beneficiados são escolhidos após o cadastro socioeconômico
e uma entrevista para a entrega de documentos e cópias
autenticadas. Esse cadastro deve ser realizado na sede da PRAE
(térreo da BU) e permite que o estudante concorra aos editais
divulgados no site da Pró-Reitoria: http://prae.ufsc.br/

Hospital Universitário – HU
O HU é um hospital vinculado à UFSC, mas administrado
federalmente pela empresa Ebserh. Todos os estudantes da
UFSC têm direito a serem atendidos no HU através do Serviço de
Atendimento à Saúde da Comunidade Universitária (SASC).
Para mais informações, acesse: http://www.hu.ufsc.br/setores/
sasc/

Atendimento Psicológico
A UFSC conta com dois principais projetos de assistência
psicológica:
O Serviço de Atendimento Psicológico (SAPSI) é uma
clínica-escola de psicologia, onde alunos estagiários atendem à
comunidade universitária gratuitamente.

Informações no site: sapsi.ufsc.br
Através do HU, o Projeto Amanhecer oferece terapias individuais
como o atendimento psicoterápico (oferecido bimestralmente,
mediante a inscrição), massoterapia, terapia floral, entre outros.
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Restaurante
Universitário (RU)
Horários:
Almoço: Segunda a sexta das 11hrs às 13h30 e sábados,
domingos e feriados das 11hrs às 13hrs.
Jantar: Todos os dias das 17h às 19h.

Carteirinha e passes
Para fazer a carteirinha, basta que você compareça
à secretaria do RU (localizada à esquerda do prédio de
refeições), que fica aberta de segunda à sexta das 07:30h
às 12:50h e das 14h às 17:50h e apresente um atestado de
matrícula e um documento de identidade com foto. Os passes
de entrada custam R$1,50 a unidade e podem ser comprados
junto à secretaria do RU, de segunda à sexta, das 08:30h às
19h.
Os estudantes que se classificaram pelo Programa de
Ações Afirmativas na categoria de renda inferior a 1,5 s. m.
per capita têm direito a um selo que equivale à isenção do
valor dos passes, retirando-os de forma gratuita também
junto à secretaria do RU.

Cardápio
O cardápio do RU é divulgado semanalmente no link:
ru.ufsc.br/ru e diariamente através do Instagram @ru360ufsc.
Também pode ser conferido nos aplicativos Minha UFSC e
GraduApp, disponíveis na PlayStore, e enviado a você todos
os dias pelo bot @quibebot no Telegram.
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Moradia
Moradia estudantil
Infelizmente, há poucas vagas na Moradia Estudantil, que
atende uma pequena parcela dos estudantes da UFSC. Porém,
os estudantes que se submeterem à análise socioeconômica
da PRAE podem concorrer a vagas através de editais.
Para mais informações, contate a PRAE ou acesse: prae.
ufsc.br/moradia-estudantil-e-auxilio-moradia.

Classificados
A UFSC possui um site de classificados, onde são
divulgados imóveis ou quartos para alugar, geralmente
próximos à universidade.

Site: classificados.inf.ufsc.br

Facebook e OLX
O Facebook e a OLX também são canais de anúncios
bastante utilizados em Florianópolis. Na OLX, você deve
filtrar sua pesquisa a partir do link sc.olx.com.br e, no caso
do Facebook, os grupos mais populares são:

Classificados da UFSC: goo.gl/qyWBjG
Classificados da UFSC e UDESC: goo.gl/epVbDM
Classificados da UFSC 2: goo.gl/4Vwh2p
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Locomoção
Cartão de estudante
Para fazer seu cartão e obter desconto nas passagens de
ônibus é preciso ir ao SETUF (localizado junto ao terminal do
Centro - TICEN e aberto de segunda a sexta, das 8h às 16h) com
os seguintes documentos: carteira de identidade; atestado de
matrícula assinado (o atestado impresso pelo CAGR possui
assinatura digital) e comprovante de residência original e
recente. O cadastro deve ser presencial e sua tarifa é de R$4,20.

Preço
Em 2019, o preço das passagens de ônibus municipais são:
Dinheiro: R$4,40
Cartão estudante: R$2,09

Terminais de integração
Os ônibus urbanos de Florianópolis operam através de
terminais espalhados pela cidade, por isso é importante
memorizar a localização e as seguintes siglas:
TICEN: Terminal de Integração do Centro
TITRI: Terminal de Integração da Trindade
TILAG: Terminal de Integração da Lagoa da Conceição
TICAN: Terminal de Integração de Canasvieiras
TIRIO: Terminal de Integração do Rio Tavares
TISAN: Terminal de Integração de Santo Antônio de Lisboa
app.fênix: Mostra os horários
de saída de cada uma das linhas
de ônibus disponíveis.

floripanoponto: Mostra a

localização atual dos ônibus e
seus trajetos.
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Mapa da UFSC
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CRÉDITOS
CENTRO ACADÊMICO LIVRE DE ECONOMIA (CALE) - GESTÃO RENASCER 2018
DIREÇÃO DO CENTRO SOCIOECONÔMICO (CSE)
COORDENADORIA DE CURSOS
CENTROS ACADÊMICOS

REALIZAÇÃO
COMISSÃO DE RECEPÇÃO
DE CALOUROS DO CENTRO
SOCIOECONÔMICO (CSE)

