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int rodução
 A Universidade Federal de Santa Catarina foi criada em 1960, no 
coração da ilha de Florianópolis. 
 Abrigando uma comunidade universitária de mais de 70 mil, hoje é 
uma das universidades mais conceituadas do país, ocupando a sétima 
posição no Ranking Universitário da Folha (RUF) e sendo uma das 8 
brasileiras entre as 800 melhores universidades do mundo, segundo a 
Times Higher Education (THE).
 Mais do que uma instituição de ensino, é um lar, um ponto de apoio, 
uma comunidade; a UFSC tem como missão não só fornecer educação 
de qualidade, como também formar indivíduos de pensamento crítico 
e cidadãos, e você também pode fazer parte dessa história!
Seja muito bem vindo à UFSC :)
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MAPA SMAPA S
e localizações

entornos da UFSC

É muito fácil se localizar em 
Floripa. Provavelmente, tudo 
que você procurar no Maps, 
você acha; tente buscar por 
"padaria" ou "academia"!



55

CENTROS:
CCJ - Centro de Ciências Jurídicas
CFM - Centro de Ciências Físicas e Matemáticas
CSE - Centro de Ciências Socioeconômicas
CCE - Centro de Comunicação e Expressão
CCB - Centro de Ciências Biológicas
CFH - Centro de Filosofia e Ciências Humanas
CED - Centro de Ciências da Educação
CDS - Centro de Desportos
CCS - Centro de Ciências da Saúde
CTC - Centro de Ciências Tecnológicas

raio-x da U FSCraio-x da U FSC

dê zoom 

para ver detalhes!
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E SPAÇOSE SPAÇOS RU

Todo dia, o RU abre pontualmente às 11h para servir suas 8.000 
refeições diárias. O cardápio todo mundo já sabe:
arroz branco, arroz integral, feijão, salada, uma proteína e uma 
sobremesa.

A entrada é sob apresentação de carteirinha, que é feita no 
prédio ao lado do RU (mas na primeira semana de aula dá pra 
entrar só com seu atestado de matrícula e um passe). Na mesma 
área tem como comprar passes :) 
Se você tem cota ou recebe algum auxílio, você tem direito à 
isenção do passe do RU. Esse benefício deve ser solicitado na 
PRAE.

Funcionamento:
SEG/SEX: 11 - 13:30h (almoço) / 17-19h (janta)
SAB/DOM: 11 - 13h (almoço) / 17-19h (janta)

Ei, clique aqui!

Você sabia que o RU tem instagram?Siga @ru360ufsc para saber o cardápio do dia :)
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PRAE

A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, ou PRAE, é o setor 
da Administração da Universidade que trata de programas e 
projetos relacionados à política estudantil.

É o lugar pra ir se você tiver que resolver alguma dessas 
questões:
Cotas;
Requerimento de auxílios ou benefícios;
Moradia Estudantil;
Isenção do RU.

Está localizada em uma salinha na lateral da Biblioteca 
Universitária.

Acesso online através de: https://prae.ufsc.br/

Quando você faz a carteirinha do RU, você ganha 

uma canequinha com a sigla da PRAE :)

E SPAÇOSE SPAÇOS

https://prae.ufsc.br/
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BU

A Biblioteca Universitária (antiga Biblioteca Central) é o grande 
acervo de conhecimento da federal; além de vasto repertório de 
livros e artigos, tanto físicos quanto digitais, também oferece 
ambiente climatizado e silencioso com mesas, cadeiras, 
tomadas e pufes para estudar (ou tirar um cochilo...).

Para emprestar livros, é preciso realizar um rápido cadastro 
(tenha seu número de matrícula em mente!). O sistema de 
empréstimo é todo digital, e você recebe avisos por e-mail 
quando o prazo de devolvimento está próximo. Bacana, né?

E SPAÇOSE SPAÇOS
Funcionamento:
SEG/SEX: 7:30 - 22:00h
SAB: 8:00 - 20:00h / DOM: 8:00 - 17:00h

ei, não pode entrar de mochila! 

a BU empresta armários pra 

guardar seus pertences, à direita 

da entrada ;)
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feirinha
A feirinha acontece toda quarta-feira, no pátio da reitoria da 
UFSC. 

Se você estiver com tempo pra gastar, ou estiver afim de comer 
algo diferente, a feirinha oferece várias coisas legais pra se ver, 
além de ser um espaço de integração cultural pra comunidade 
da federal :) vale a pena conferir.

E SPAÇOSE SPAÇOS
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RECU RSOSRECU RSOS

https://cagr.sistemas.ufsc.br/Acesse o CAGR clicando nesse link:

O CAGR é o sistema de controle acadêmico, onde você vê os dados 
referentes à sua graduação.

Na área "Aluno", você pode acessar sua grade de matérias, seu histórico, 
baixar seu atestado de matrícula (útil pra muitas coisas), entre outros. Mas 
antes, você precisa se autenticar.

Em seguida, aperte em "Aluno", no cabeçalho. 

se você já tiver feito sua senha do CAGR, pode pular essa parte!

CAGR e idUFSC

https://cagr.sistemas.ufsc.br/
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Ao abrir a área aluno, você vai ser redirecionado pra uma página de login. 
Caso você não tenha feito uma senha, clique em "Primeiro acesso".

Você será redirecionado para outra página de acesso, onde deve ser inserido seu CPF e 
um e-mail, no qual  você receberá um link para cadastrar sua senha. O padrão é uma 
palavra de 6 letras com a primeira maíuscula, seguida de 4 números.
Exemplo: Letras1234.

RECU RSOSRECU RSOS
CAGR e idUFSC

Agora você já pode entrar na maioria dos sistemas da UFSC, com seu CPF e a senha que 
você cadastrou! Caso queira acessar outros recursos como o drive ou o email institucional, 
você precisa do idUFSC.
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Uma tela de autenticação deve se abrir; entre com seu CPF e a senha que você cadastrou. 
Você será encaminhado para uma página assim; entre com sua senha mais uma vez.

O idUFSC é sua identidade institucional, geralmente na estrutra nome.sobrenome; não é 
possível mudar ele depois de registrar, então escolha com cuidado!

RECU RSOSRECU RSOS
CAGR e idUFSC

Acesse o idUFSC clicando nesse link: https://idufsc.ufsc.br/
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https://idufsc.ufsc.br/
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Monte seu nome de usuário. 
Futuramente, esse também fará parte do seu e-mail institucional.

RECU RSOSRECU RSOS
CAGR e idUFSC

Se tudo der certo, você será redirecionado para a página inicial do idUFSC, similar à 
essa aqui :)
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RECU RSOSRECU RSOS
moodle

Acesse o moodle clicando nesse link: https://moodle.ufsc.br/

Após, clique em "acessar" (qualquer uma das áreas). Será aberta uma página de 
identificação, e você deve logar com o seu idUFSC ou CPF, e a senha que você 
cadastrou (caso não saiba como, refira ao tutorial da página 10).

Esse é o Painel. Aqui, estarão os tópicos de todas as disciplinas que você se 
matriculou para o semestre, bem como, futuramente, as que você já cursou. 
Clique em uma delas.

seu login aqui

suas disciplinas vão aparecer nesse quadro aqui!
clique em uma delas para avançar para o próximo
tópico.

14

https://moodle.ufsc.br/
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RECU RSOSRECU RSOS
moodle

seu login aqui

aqui vai aparecer o código da matéria

TÓPICO

é por meio dos tópicos que o professor organiza
a disciplina.

aqui tem um pequeno 
calendário da matéria

A estrutura básica das matérias do moodle é essa. Vale a pena dar uma explorada 
nos tópicos e recursos :)
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RECU RSOSRECU RSOS
organizações estudantis
DCE - Diretório Central 
dos Estudantes

"O Diretorio Central dos Estudantes (DCE)  é a entidade que representa todos os 
estudantes da UFSC. O DCE é a nossa voz nas lutas por melhorias na qualidade 
de ensino, nas condições de permanência (RU, BU, Moradia), na democracia 
interna da Universidade e na articulação do Movimento Estudantil da UFSC com 
o Movimento Estudantil Nacional." 

o DCE tem facebook e instagram. se tiver interesse, 
acompanhe por lá as movimentações!
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RECU RSOSRECU RSOS
organizações estudantis
CAs - Centros Acadêmicos
Os centros acadêmicos são a principal forma de representação estudantil 
dentro dos cursos, além de serem um espaço de acolhimento. Eles participam 
dos colegiados e representam o curso em várias instâncias.
 
O CA do seu curso provavelmente tem instagram; geralmente, os nomes seguem 
a estrutura CA + sigla do curso (ex.: CADe - Design, CACine - Cinema...). 

alguns CAs também tem a sílaba "LI" no meio, que vem da palavra "livre", herdada da oposição nos 
tempos da ditadura. ex.: CALIMED - medicina, CALICO - computação, CALA - arquitetura...

Atléticas
As atléticas são organizações estudantis com viés esportivo; promovem 
campeonatos e práticas de desporte, mas muitas vezes também organizam 
festas, eventos e campanhas beneficentes. Em geral, são espaços de interação 
entre os estudantes do curso.

nem todo curso tem atlética, mas isso não significa que você não possa procurar outras maneiras de 
praticar esporte! você pode até se filiar em uma atlética fora do seu curso :)
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interessantesinteressantes
classificados
Se você estiver vindo para a UFSC e precisar de moradia ou de mobília, uma boa 
opção são os classificados. Aqui, ressaltamos dois: o Classificados UFSC e o 
Federal SC. Vale pesquisar nos dois; às vezes, se acha muita coisa interessante :)

18

https://classificados.inf.ufsc.br/

https://www.federalsc.com.br/
obs.: os anúncios foram censurados para proteger a privacidade dos anunciantes.

https://classificados.inf.ufsc.br/
https://www.federalsc.com.br/
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matrufsc

O matrufsc é um simulador de matrícula desenvolvido pelo PET da Computação/
UFSC. Ele permite que você simule várias grades e teste combinações de horário, 
além de ser intuitivo e colorido :)

https://matrufsc.caravela.club/

IMPORTANTE: o matrufsc NÃO substitui a matrícula no CAGR, realizada 
semestralmente! ele é apenas uma simulação para fins organizacionais.

interessantesinteressantes

https://matrufsc.caravela.club/
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tudo sobre ônibus
Em Floripa, o transporte público se baseia em terminais de integração, distribuídos 
pela ilha. O mais importante deles é o TICEN, no centro, por onde a maioria dos 
ônibus eventualmente passa. É por lá também que se faz e recarrega o passe de 
ônibus, no SETUF. O preço da passagem é R$ 4,40; como estudantes têm direito 
à meia passagem, sai por R$ 2,20.

Saindo da UFSC, a rota mais simples pra se chegar no centro é pegar o UFSC 
Semidireto (185), que passa sempre no ponto ao lado da BU.

Aqui tem um mapinha marcando os principais pontos de ônibus da UFSC (o 
semidireto não passa em todos eles!).

Se você estiver perdido ou não souber qual linha pegar, você pode baixar alguns apps 
para se orientar, como o Moovit, o Floripanoponto ou o próprio Google Maps

20

interessantesinteressantes
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pronto, agora você tem tudo 
que precisa pra sobreviver à 

vida universitária!

Esta cartilha foi um projeto desenvolvido por duas estudantes de Design 
que têm em comum (além do curso) a paixão pela UFSC. 
A gente espera que tenha ajudado sua experiência começando na federal a 
ser mais tranquila, pois sabemos bem como pode ser assustador chegar de 
paraquedas na faculdade. 
Compartilhe com amigos, colegas, calouros, veteranos, e ajude a gente a 
perpetuar a correntinha do bem!

Qualquer dúvida, sugestão, feedback (positivo ou negativo), entre em contato 
com a gente pelo instagram <3
Atenciosamente,

Giulia (@_giulia.manno) e Gika (@no1gk)
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