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Missão
Produzir, sistematizar e socializar o saber filo-

sófico, científico, artístico e tecnológico, ampliando 
e aprofundando a formação do ser humano para o 
exercício profissional, a reflexão crítica e a solida-
riedade nacional e internacional, na perspectiva da 
construção de uma sociedade justa e democrática 
e na defesa da qualidade da vida.

Visão
Ser uma universidade de excelência e inclusiva.

Valores
A UFSC deve afirmar-se, cada vez mais, como 

um centro de excelência acadêmica nos cenários 
regional, nacional e internacional, contribuindo 
para a construção de uma sociedade justa e de-
mocrática e para a defesa da qualidade da vida. 
Deve, para isso, ser:

• acadêmica e de qualidade;
• inovadora;
• atuante;
• inclusiva;
• internacionalizada;
• livre e responsável;
• autônoma;
• democrática e plural;
• bem administrada e planejada;
• transparente;
• ética.

loCaliZaÇão
A UFSC possui campi em cinco municípios 

catarinenses: Araranguá, Blumenau, Curitibanos, 
Florianópolis e Joinville.



Fundada em 1960, a Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC) oferece ensino, pesqui-
sa e extensão. Sua comunidade é constituída 
por cerca de 50 mil pessoas, entre professores, 
técnicos-administrativos em Educação e estu-
dantes de graduação e pós-graduação. Atuam 

na instituição, ainda, funcionários terceirizados e 
voluntários. A UFSC conta com um quadro de 
aproximadamente 5.500 professores e técnicos, 
que atuam em atividades cujos resultados são 
referência no Brasil e no exterior. Cerca de 85% 
dos professores da Universidade têm doutorado.

A comunidade da UFSC é constituída por cerca 
de 50 mil pessoas, entre professores, técnicos-

administrativos em Educação e estudantes



O Campus Reitor João David Ferreira Lima, localizado em Florianópolis, 
tem uma área de 1.147.862,00 m² e abriga as unidades universitárias e os 
órgãos suplementares, como a Biblioteca Universitária (BU) e o Restaurante 
Universitário (RU). Conta com 11 centros de ensino, os quais oferecem 80% 
dos cursos presenciais da instituição.

O Campus Araranguá, no Sul catarinense, conta com cursos nas áreas 
de Engenharia, Saúde e Computação. No Campus Curitibanos, no Meio-
Oeste, são ofertadas graduações nas áreas de Ciências Agrárias e Ciências 
da Saúde. O Campus Joinville, no Norte, oferece sete cursos de Engenharia 
e um bacharelado interdisciplinar. O mais recente campus da UFSC, fixado 
em Blumenau, no Médio Vale do Itajaí, oferece cursos de Engenharia e 
licenciaturas em Ciências Exatas. O início das atividades se deu em 2014. 

Todos os novos campi foram instituídos com recursos do Programa de 
Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais 
(Reuni), do Ministério da Educação (MEC), em um processo de interiorização 
da Universidade.

CaMpi da UFsC

Campus Araranguá

Campus Blumenau
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Campus Reitor João David Ferreira Lima

Campus Curitibanos

Campus Joinville

Todos os novos campi foram instituídos com 
recursos do Reuni/MEC, em um processo de 

interiorização da Universidade
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ensino, pesqUisa e extensão
A Universidade atua, de forma ampla, do ensino básico à pós-graduação, 

para a promoção do conhecimento e da cidadania. Reconhecida social e 
academicamente, a UFSC colabora para o desenvolvimento econômico, 
político e social do estado e do país.

Cursos de graduação  
e de pós-graduação

A UFSC possui 103 cursos de graduação pre-
senciais e 14 cursos de educação a distância, 
com mais de 30 mil estudantes matriculados. 
Em média, 6 mil vagas presenciais são ofereci-
das todos os anos.

Por meio da Coordenadoria de Avaliação e 
Apoio Pedagógico (CAAP), a Universidade de-
senvolve ações que favorecem a permanência 
e a qualidade dos processos de formação dos 
estudantes. As atividades promovidas pela CAAP 
são oferecidas a todos os estudantes de gradu-
ação, a partir do seu ingresso, conforme seus 
interesses e demandas.

Em nível de pós-graduação, a UFSC disponibi-
liza mais de 7 mil vagas para cursos stricto sensu. 
Atualmente, a instituição conta 63 mestrados 
acadêmicos, 15 mestrados profissionais, 55 

cursos de doutorado e 32 cursos de especializa-
ção. Em 2014, foram matriculados 6.344 alunos 
em cursos de especialização a distância e 436 
em cursos lato sensu presenciais.

aValiaÇão da Capes
A última Avaliação do Sistema Nacional de 

Pós-Graduação, realizada pela Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(Capes), referendou o reconhecimento interna-
cional dos programas oferecidos pela UFSC. A 
análise conceituou com notas 6 e 7 – as mais 
altas – 17 dos 56 programas avaliados. A quan-
tidade de notas 6 mais que dobrou em relação 
à avaliação anterior: de 7 programas, em 2010, 
para 15, em 2013. A classificação aponta que 
62,5% dos programas da instituição obtiveram 
nota igual ou superior a 5.

A UFSC tem mais de 30 mil estudantes 
matriculados em 103 cursos de graduação 

presenciais e 14 cursos de educação a distância
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A Semana de Ensino, Pes-
quisa e Extensão (Sepex) da 
UFSC, realizada desde 2000 
e considerada o maior evento 
anual da instituição e o principal evento de divulga-
ção científica do estado, é uma oportunidade para 
que professores, estudantes e técnicos comparti-
lhem conhecimentos de áreas como tecnologia, 
comunicação, saúde e cultura. A mostra científica 
e a programação artístico-cultural são gratuitas e 
abertas ao público, atraindo toda a comunidade, 
em especial estudantes do ensino básico da região.

A UFSC realiza, há mais de 20 anos, o Seminá-
rio de Iniciação Científica (SIC), evento paralelo à 
Sepex, no qual são apresentados painéis de tra-
balhos desenvolvidos por estudantes, com orien-
tação de seus professores. As apresentações são 
divididas em áreas de pesquisa como Ciências 
da Vida, Ciências Exatas e da Terra e Ciências 
Humanas e Sociais, além do Pibic Ensino Médio.

enade
Na última edição do Exame Nacional de De-

sempenho de Estudantes (Enade), realizada em 
2013, oito dos dez cursos presenciais da UFSC 
avaliados obtiveram conceito 4 ou 5. O gover-
no federal avalia as redes de ensino privadas 
e públicas por meio de provas aplicadas aos 
alunos de graduação do primeiro e do último 
ano de cada um dos cursos. As notas variam 
entre 1 e 5 pontos. 

O Índice Geral de Cursos (IGC) sintetiza, em 
um único indicador, a qualidade de todos os 
cursos de uma instituição de ensino por meio de 
uma média ponderada das notas dos cursos de 
graduação e de pós-graduação. O Índice é di-
vulgado todos os anos pelo Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisa (Inep) do MEC após o anúncio 
das notas do Enade. A UFSC foi a única entre as 
instituições de Santa Catarina aferidas a alcan-
çar o conceito máximo na avaliação do IGC feita 
em 2013. Apenas cerca de 4% das universidades 
e institutos federais avaliados obtiveram nota 5.

A UFSC foi a única entre as instituições de 
Santa Catarina a alcançar o conceito máximo 

na avaliação do MEC feita em 2013
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ensino básico

No campus de Floria-
nópolis está localizado 
o Colégio de Aplicação 
(CA), unidade educa-
cional criada há mais 
de 50 anos que oferece 
os ensinos fundamen-
tal e médio à comuni-
dade e atende cerca 
de 940 alunos. No 
CA são desenvolvidos  
projetos de pesquisa e 
extensão. 

Mais de 210 crian-
ças com idade até  
5 anos e 11 meses são atendidas pelo Núcleo 
de Desenvolvimento Infantil (NDI), espaço criado 
em 1980 e consolidado para o ensino, a pes-
quisa e a extensão na área da educação infantil.  

Os profissionais que atuam no local participam 
de grupos de pesquisa e de programas do MEC 
voltados à formação.

O Colégio de Aplicação da UFSC  
oferece os ensinos fundamental e  
médio à comunidade há mais de 50 anos
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pesquisa

A UFSC tem mais de 570 grupos de pesquisa 
certificados no Diretório de Grupos de Pesquisa 
(DGP) do Conselho Nacional de Desenvolvimen-
to Científico e Tecnológico (CNPq), reunindo 
docentes, técnicos e estudantes. Produzir co-
nhecimento de excelência, em todas as áreas, 
é um dos pilares da instituição, que realiza mais 
de 3 mil projetos com reconhecimento no Brasil  
e no exterior.  

extensão

Com caráter educativo, artístico, científico, cul-
tural, esportivo e tecnológico, as atividades de 
extensão da Universidade envolvem docentes, 
técnicos, estudantes e comunidade. Aproximar a 
UFSC da comunidade externa é um dos objetivos 
das cerca de 8 mil ações de extensão realizadas 
nos cinco campi.

Atividades de educação ambiental que aten-
dem principalmente escolas públicas do entorno 
da UFSC são desenvolvidas por meio do Projeto 
Sala Verde. Com o intuito de promover a inser-
ção social, o Núcleo de Estudos da Terceira Ida-
de (NETI) realiza cursos, oficinas e projetos cujo 
público-alvo são os idosos.
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prograMa de aÇões aFirMatiVas
O Programa de Ações Afirmativas da UFSC foi 

criado em 2007, destinando 10% das vagas de 
todos os cursos e turnos para alunos negros – 
prioritariamente de instituições públicas – e 20% 
para estudantes que cursaram os ensinos funda-
mental e médio em escolas públicas. A criação de 

vagas suplementares para candidatos pertencen-
tes a povos indígenas foi definida no mesmo ano.

Em 2012, a lei nº 12.711, de abrangência na-
cional, tornou obrigatória, em instituições federais 
de ensino, a cota para alunos advindos de es-
colas públicas e trouxe outras exigências, com 

cotas estipuladas de 
acordo com a renda 
familiar. Em cada uma 
delas, há percentuais  
para grupos étnico- 
raciais. Naquele ano, a 
UFSC retificou os tipos 
de cotas e percentuais 
e, desde então, vem se 
adequando à legislação 
e ampliando a reserva. 

A partir de 2016, 
a Universidade 
ofertará 50% das 
vagas para can-
didatos da re- 
de pública.

Hospital Universitário

O Hospital Universitário Professor Polydoro 
Ernani de São Thiago (HU) está localizado no 
bairro Trindade, em Florianópolis. Mais de 1.800 
pessoas trabalham no local. Mensalmente, são 
realizados em torno de 6.200 atendimentos de 

O Programa de Ações Afirmativas da UFSC foi criado  
em 2007 e, desde então, vem se adequando à legislação 
e ampliando a reserva para candidatos da rede pública

emergência, 10.500 consultas ambulatoriais, 160 
partos, 230 cirurgias de médio e grande porte, 
330 cirurgias ambulatoriais e 730 internações. O 
HU presta, ainda, serviços de apoio assistencial e 
de diagnóstico complementar. 

O Hospital dispõe de uma equipe de pro-
fissionais de saúde altamente qualificada e é 
o único hospital público do estado a realizar 
transplante hepático.

Pioneiro no acolhimento aos usuários da 
emergência utilizando a classificação de risco, 
conforme preconiza o SUS, destaca-se pelo 
atendimento humanizado e conta com o apoio 
de equipes multiprofissionais.

O horário de visitas é das 13h às 21h, e é as-
segurado o direito a acompanhante a idosos, 
gestantes, pessoas com deficiência, crianças 
e adolescentes. A maternidade, desde a sua 
inauguração, permite a presença de um acompa-
nhante no parto, a ser escolhido pela mãe.
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internaCionaliZaÇão
A UFSC apoia e implementa ações para via-

bilizar a mobilidade de estudantes, técnicos e 
professores. Com uma ativa política de interna-
cionalização, que a destaca entre as melhores 
universidades do país, no segundo semestre de 
2014 mais de 1.400 alunos de graduação e pós-
graduação participaram de programas de inter-
câmbio. No mesmo período, cerca de 450 alunos 
estrangeiros foram recebidos em seus campi. 

A participação em programas como Ciência sem 
Fronteiras, Erasmus Mundus, Escala AUGM, PEC-G 
e PEC-PG, Pró-Haiti e USAC resulta em crescen-
tes oportunidades para a comunidade universitá-

ria e promove a internacionalização dos campi. A 
colaboração bilateral com instituições estrangeiras 
aumentou significativamente nos últimos anos, al-
cançando 403 convênios com mais de 50 países 
em todos os continentes no segundo semestre de 
2014, comparados a 287 em 2012.

A política de internacionalização da UFSC visa 
promover a excelência científica e tecnológica do 
país e proporcionar solidariedade entre os povos. 
As ações de internacionalização são articuladas 
com os objetivos do ensino de graduação e pós-
graduação, da pesquisa e da extensão, elevando 
a qualidade acadêmica da instituição.

PAÍSES COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO CONVENIADAS COM A UFSC 

A UFSC possui 
convênios com 
universidades  
de todos os 
continentes

No segundo semestre de 2014, cerca de 450 alunos estrangeiros 
estudaram na UFSC e 1.400 alunos regulares de graduação e de 

pós-graduação participaram de programas de intercâmbio 
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www.ufsc.br
UniversidadeUFSC

+UFSCBR
UFSC

tvufscUniversidadeUFSC

Campus araranguá
+ 55 48 3721-2170 / 2198

ararangua.ufsc.br

Campus Blumenau
+ 55 48 3721-6308 / 47 3232-5101

blumenau.ufsc.br

Campus Curitibanos
+ 55 48 3721-6355 / 49 2122-0355

curitibanos.ufsc.br

Campus Joinville
+ 55 48 3721-2639 / 47 3461-5900

joinville.ufsc.br

Campus reitor João david Ferreira lima
(Florianópolis)

+ 55 48 3721-9000
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