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Cursos presenciais e 
Coordenadorias de Graduação

No CCE são oferecidos cursos presenciais e a 
distância, de graduação e pós-graduação. 

Abaixo, estão listados os cursos presenciais de 
graduação. Cada curso tem uma Coordenadoria 
que auxilia os alunos com informações sobre discipli-
nas, TCC, matrículas, termos de estágio.

Curso Coordenadoria

Animação Sala 124 - Bloco A
3721-3728
design@contato.ufsc.br

Artes
Cênicas

Sala 514 - Bloco D
3721-2343
artes.cenicas@contato.ufsc.br

Cinema Sala 513 - Bloco D
3721-6543
cinema@contato.ufsc.br

Design Sala 124 - Bloco A
3721-3728
design@contato.ufsc.br

Design de
Produto

Sala 124 - Bloco A
3721-3728
design@contato.ufsc.br

Jornalismo Sala 018 - Bloco A
3721-9490
jornalismo@contato.ufsc.br

Letras- Alemão,
Espanhol, Francês
Inglês, Italiano (B/L)
e Sec. Executivo

Sala 220 - Bloco A
3721-9489
cglle.cce@contato.ufsc.br

Letras
Libras

Sala 511 - Bloco D
3721-6586
letraslibras@cce.ufsc.br

Letras Português
(Notuno / Diurno)

Sala 228 - Bloco B
3721-3777
letrasportugues@contato.ufsc.br

Por onde
começar?

Algumas sugestões de primeiros passos no CCE e na UFSC:

Cadastro na Biblioteca Universitária: ir ao Setor de Empréstimo da Biblio-
teca Central (BC) e apresentar documento de identificação oficial com foto 
para cadastrar a senha. Normas gerais da BU: 
portal.bu.ufsc.br/conhecaabu/administrativo/normas-gerais/

Cartão de acesso ao Restaurante Universitário: ir ao Setor de emissão 
de cartões na lateral da secretaria do RU e apresentar atestado de matrí-
cula e documento de Identidade com foto.

Compra de passes do Restaurante Universitário: é obrigatória a apre-
sentação do cartão de identificação do Restaurante Universitário. Ao lado 
da secretaria do RU. 
ru.ufsc.br/

Acesso ao CAGR (Sistema de Controle Acadêmico da Graduação): é 
possível ver a grade de horários, gerar atestado de matrícula, ver o currí-
culo do curso. Mantenha seus dados cadastrais atualizados. 
cagr.sistemas.ufsc.br/

Calendário acadêmico anual e outros documentos: 
Calendário acadêmico: datas do período letivo, de trancamento de discipli-
na, de transferência e retorno, de recesso escolar. 
dae.ufsc.br/calendario-academico-de-graduacao/

Regulamento dos Cursos de Graduação da UFSC - Resolução nº 
17/CUn/97, de 30 de setembro de 1997. 
calouros.ufsc.br/files/2013/03/UFSC_Resolucao_N17_CUn97.pdf

Estágios:
Estágio não obrigatório remunerado.
estagios.ufsc.br/
PIBE (Programa Ins�tucional de Bolsas de Estágio) - bolsas de estágio não 
obrigatório na UFSC - 
portal.estagios.ufsc.br/
PIBID (Programa de Bolsa de Iniciação à Docência) – Cursos de Letras 
Português, Espanhol e Inglês 
pibid.ufsc.br/
PET (Programa de Educação Tutorial)
-LETRAS
petletras.paginas.ufsc.br/sobre-o-pet-letras/
- DESIGN
PIBIC – Programa Ins�tucional de Iniciação Cien�fica e Tecnológica - 
pibic.propesq.ufsc.br/

Programas de Assistência Estudan�l: Para auxiliar o ingresso e a perma-
nência dos alunos, a PRAE (Pró-Reitoria de Assuntos Estudan�s) disponibi-
liza auxílios, bolsas. Informe-se sobre os requisitos e fique atento aos 
prazos e aos editais!

Auxílio-creche
Auxílio-moradia
Bolsa Estudan�l-UFSC
Moradia estudan�l
Apoio à Apresentação de Trabalhos Cien�ficos
Apoio à Par�cipação Cole�va em Eventos
Apoio à realização de Eventos Acadêmicos
Viagens de estudos
Isenção de taxa do Restaurante Universitário
Isenção de pagamento de cursos extracurriculares de idiomas
Serviços de Psicologia Educacional

Com o projeto “Longe de casa: e agora?”, a PRAE presta suporte à ambien-
tação dos estudantes ingressantes que vêm de fora de Florianópolis atra-
vés de encontros em grupo com dinâmicas par�cipa�vas.
h�p://prae.ufsc.br/

Polí�cas de Ações Afirma�vas: polí�cas de reparação histórica de desi-
gualdades entre grupos sociais para a�ngir a igualdade de oportunidades. 
A SAAD, Secretaria de Ações Afirma�vas e Diversidades, através de suas 
coordenadorias, lida com a Acessibilidade Educacional, a Inclusão Digital, 
as Relações Étnico-Raciais, as Ações de Equidade, de Diversidade Sexual e 
Enfrentamento da Violência de Gênero.
h�p://saad.ufsc.br/

Essas são só algumas informações que podem  auxiliá-los a entrar na 
ro�na do Centro e da Universidade. Pesquise, se informe, navegue pelas 
páginas do seu curso, do CCE e da UFSC, converse com seus colegas e 
com os servidores para poder conhecer ainda mais sobre as a�vidades 
de ensino, pesquisa e extensão e sobre os auxílios de permanência e 
bene�cios estudan�s. 

BONS
ESTUDOS!

FIQUE ATENTO!
Patrimônio: Cadeiras, mesas estão patrimonia-
dos sob nome de um responsável e alocados 
para um lugar específico. Por favor, não retire 
esses objetos das salas.

Trote: conforme Resolução nº 017/CUN/9730 
de Setembro de 1997:
Art. 127 – Fica proibida, nas dependências da 
UniversidadeFederal de Santa Catarina, toda 
a ação de trote que envolva qualquer tipo de 
coação ou agressão física ou psicológica.

bem-vinda
AO CCE


