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Bem vindos ao mundo da
oceanografia na UFSC.
Preparem-se para uma aventura
cheia de novidades, alegrias e
desafios. Sabemos que o início de
novas jornadas podem nos deixar
perdidos e apreensivos. Por este
motivo, criamos este Guia para
vocês. Esperamos que ele torne
esta etapa de transição fácil e
agradável! Então, sem mais
delongas, vamos juntos começar a
explorar este novo universo?

O QUE TEM NESTE GUIA?
Boas Vindas...............................................Página 01
O Que é a Oceanografia?...................Página 02
Áreas de Atuação....................................Página 03
Laboratórios..............................................Página 05
Entidades Estudantis.............................Página 07
Como Viver e Sobreviver......................Página 08
Glossário......................................................Página 15
Mapa da UFSC..........................................Página 17

O GUIA DO CALOURO

´PÁGINA 01

OCEANOGRAFIA

O QUE É A OCEANOGRAFIA?
O mar sempre foi e continua sendo uma fonte
inesgotável de mistérios e desafios para o
homem. Não distante disso, a oceanografia como
ciência e curso apresenta-se como uma fonte
infinita de conhecimento e aprendizado. Estando
dentro da grande área de ciências exatas e da
Terra, aprendemos sobre tudo - tudo mesmo - que
diz respeito aos oceanos e regiões costeiras:
biologia, física, matemática, química, geologia e,
claro, a gestão de tudo isso junto.

E NA UFSC?
Nesta universidade, o currículo do curso é
direcionado para que você tenha uma formação
teórica e prática. Há um esforço bem grande
para que todas as áreas sejam apresentadas por
professores e professoras muito bem qualificados
e, de forma geral, temos uma boa estrutura de
salas e laboratórios.Você também precisará ter
horas de embarque para concluir o curso.
Acredite, será uma das melhores experiências de
sua vida!
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ÁREAS DE ATUAÇÃO
O profissional oceanógrafo destaca-se
justamente pela sua formação multidisciplinar e,
m e s m o s e e s p e c i a l i z a n d o , d i f iBebê
c i lDiana
m e| n5 det ejunhov o c ê
deixará de ter contato com alguma área da
o c e a n o g r a f i a a o l o n g o d a s Primo
u a Jorge
c a| 16r rdeejunho
ira.
A v a n t a g e m d e s s e t i p o d e f oTiorJoão
m a| 27çdeãjunho
o é a
variedade de lugares para se trabalhar.
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ÁREAS DE ATUAÇÃO

Listamos alguns dos lugares abaixo:
E m p r e s a s d e c o n s u l t o r i a e s e tPrimo
o r Jorge
ind
ustrial;
| 16 de junho
c o n t r o l e d e e f l u e n t e s e p o l u i ç ãTiooJoãoa| 27
mdebjunho
iental;
prospecção sísmica, exploração e produção
de petróleo, gás e energias renováveis;
saneamento e abastecimento de água.

Órgãos públicos dedicados à fiscalização e
segurança do meio ambiente, da aquicultura
e da pesca; universidades; instituições de
pesquisa.

Desenvolvimento e aplicação de métodos,
processos e técnicas de exploração,
beneficiamento e inspeção dos recursos
naturais dos ambientes marinhos e costeiros.

Organizações não governamentais
direcionadas à preservação dos ambientes
marinhos e costeiros.
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LABORATÓRIOS
Muitas pesquisas são desenvolvidas nas
universidades públicas brasileiras e aqui não é
diferente. Abaixo, listamos os principais
laboratórios que tem enfoque oceanográfico. Se
for do seu interesse, fique à vontade em entrar
em contato, saber mais, visitá-los ou quem sabe
até iniciar um estágio.
Laboratório de Oceanografia Química-Biogeoquímica Marinha
(BIOGEQMAR/OCN/CFM)
https://biogeoqmar.paginas.ufsc.br
Laboratório de Geoquímica Orgânica e Meio Ambiente
(QMC/CFM)
https://lagoamb.paginas..ufsc.br
Laboratório de Oceanografia Costeira
(LOC/OCN/CFM)
https://loc.ufsc.br
Laboratório de Geologia Costeira
(GEOCOST/DGL/CFH)
https://geocost.ufsc.br
Laboratório de Sedimentologia
(LABSED/DGL/CFH)
https://sedimentos.paginas.ufsc.br/instalacoes
Laboratório de Dinâmica dos Oceanos
(LABDINO/OCN/CFM)
https://labdino.paginas.ufsc.br
Laboratório de Hidráulica Marítima
(LAHIMAR/ENS/CTC)
https://lahimar.ufsc.br
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LABORATÓRIOS
Laboratório de Ecologia Molecular e Extremófilos
(LEMEx/MIP/CCB)
https://lemex.ufsc.br
Laboratório de Biodiversidade e Conservação Marinha
(NEMAR/CCB)
https://nemar.paginas.ufsc.br
Laboratório de Biologia de Teleósteos e Elasmobrânquios
(LABITEL/ECZ/CCB)
https://labitel.paginas.ufsc.br
Laboratório de Ficologia
(LAFIC/BOT/CCB)
https://lafic.ufsc.br
Laboratório de Ecologia de Ambientes Recifais
(ECZ/CCB)
https://labarufsc.weebly.com
Laboratório de Biogeografia e Macroecologia Marinha
(LBMM/ECZ/CCB)
https://www.lbmm.ufsc.br
Laboratório de Biodiversidade Marinha
ECZ/CCB)
https://www.lindnerlab.ccb.ufsc.br
Laboratório de Crustáceos e Plâncton
(ECZ/CCB)
https://www.crustaceoseplancton.ufsc.br
Laboratório de Gestão Costeira Integrada
(LAGECI/OCN/CFM)
https://lageci.paginas.ufsc.br
Base de Observação do Oceano e Atmosfera
(BOOA/UFSC/Araranguá)
https://movlidar.paginas.ufsc.br/estruturas/booa
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ENTIDADES ESTUDANTIS

CENTRO ACADÊMICO DE OCEANOGRAFIA (CAO):
O Centro Acadêmico é uma entidade que representa todos os
estudantes de um curso. Entre todas as suas tarefas, o CAO tem a
missão de realizar as discussões com os estudantes do curso para
encontrar soluções de problemas, desde a relação com os
professores até temas vinculados aos conteúdos, currículos do curso
e até mesmo questões administrativas.
caoufsc
@cao.ufsc

ATLÉTICA LIVRE DE
OCEANOGRAFIA HENRY
AVERY (ALOHA):
Entidade responsável por
promover e coordenar a parte
esportiva do curso de
Oceanografia, organizando
treinos e campeonatos em
diversas modalidades esportivas,
também organizando eventos
sociais, culturais e ajudando na
saúde e integração dos alunos
do curso.
alohaufsc
@alohaufsc
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EMPRESA JÚNIOR DE
OCEANOGRAFIA DA UFSC TÉTIS:
Tem o propósito de aproximar os
alunos do mercado de trabalho,
despertando o interesse pelo
empreendedorismo e buscando o
desenvolvimento pessoal e
profissional dos membros,
através da atuação na criação e
execução de projetos,
participação em eventos e
capacitações.
ejo.tetis
@tetis.ej
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COMO VIVER E SOBREVIVER
Para sobreviver aqui, na universidade e na ilha,
vale saber de algumas dicas:
CAGr
Plataforma online que irá te acompanhar ao
longo de toda sua formação. Você poderá
encontrar nas abas superiores informações
sobre a situação da sua matrícula nas
disciplinas (espelho de matrícula), horários e
local das aulas do semestre (grade de horário),
currículo do curso, imprimir seu atestado de
matrícula e, não menos importante, ter acesso
ao fórum onde todos nós nos comunicamos
(alunos, professores, secretaria). Além disso, é
nele que a partir da segunda fase será
realizada a matrícula nas matérias que deseja
cursar.
https://cagr.sistemas.ufsc.br/
Moodle
Também é uma plataforma online de apoio aos
cursos presenciais. No Moodle, os professores
podem disponibilizar materiais usados em sala
como slides, vídeos, textos para leitura,
atividades extras e listas de exercícios.
https://moodle.ufsc.br/
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COMO VIVER E SOBREVIVER
Carteirinha de Estudante da UFSC
Deve ser feita no setor de emissão de cartões
ao lado da secretaria do Restaurante
Universitário (RU), apresentando atestado de
matrícula e documento com foto. É gratuita e
você receberá sua caneca da UFSC!
*Caso você tenha perdido ou danificado seu
cartão, para fazer a segunda via será cobrado
o valor de R$9,00.
Horário: De segunda à sexta das 07h às 12h50
e das 14h às 17h50.
https://ru.ufsc.br/confeccao-de-cartao/
Biblioteca Central
O cadastro para empréstimo de livros é feito
direto na biblioteca. É necessário apresentar
sua carteirinha.
Horário: De segunda à sexta das 7h30 às 22h.
Sábados das 8h às 17h. Fechada aos domingos
e feriados.
https://portal.bu.ufsc.br/
Biblioteca Setorial Centro de Ciências Físicas
e Matemáticas (CFM)
Horário: De segunda à sexta das 8h às 21h.
Fechada aos sábados, domingos e feriados.
O GUIA DO CALOURO
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COMO VIVER E SOBREVIVER
Restaurante Universitário (RU)
O RU serve almoço e jantar todos os dias. Aos
pagantes, é cobrado apenas R$1,50 e deve ser
comprado com antecedência na secretaria do
RU. Para acessar, o aluno precisa apresentar
sua carteirinha e entregar o passe. Não
esqueça de levar sua caneca!
Horário durante a semana: Almoço das 11h às
13h30 e jantar das 17h às 19h.
Horário final de semana: Almoço das 11h às 13h
e jantar das 17h às 19h.
@ru360ufsc
Venda de passe do Restaurante Universitário
Horário: De segunda à sexta das 8h30 às 19h.
*Para a compra do passe é obrigatório a
apresentação da carteirinha.
Classificados UFSC
No site você pode ofertar e buscar diversos
produtos e serviços como aluguéis de quartos e
residências, compra e venda de utensílios
domésticos, móveis, produtos eletrônicos, livros,
oferta de serviços gerais, oportunidades de
trabalho e muito mais.
https://classificados.inf.ufsc.br/
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COMO VIVER E SOBREVIVER
LabUFSC
O Laboratório de Apoio a Informática está
localizado atualmente no piso térreo da BU e
disponibiliza computadores com acesso à
internet gratuitamente para os estudantes. A
entrada deve ser feita com a carteirinha da
UFSC.
PRAE
A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis é
responsável por administrar os programas de
Moradia Estudantil, Bolsa Estudantil e demais
auxílios. Além disso, você pode solicitar ajuda
financeira para participar de eventos
científicos.
https://prae.ufsc.br/
SAPSI
O Serviço de Atenção Psicológica fica
localizado no Centro de Filosofia e Ciências
Humanas (CFH) e possui dois tipos de
atendimento: urgência, de segunda à sexta das
8h às 18h, e acolhimentos específicos que
podem ser consultados no site.
https://sapsi.paginas.ufsc.br/
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COMO VIVER E SOBREVIVER
Projeto Amanhecer
Projeto vinculado ao Hospital Universitário com
o objetivo de promover a saúde em todas as
suas esferas através de práticas integrativas e
complementares, terapias alternativas e
assistência psicológica.
As inscrições são abertas por bimestre no
próprio site do projeto.
https://www.hu.ufsc.br/setores/projetoamanhecer/
Atividades Físicas para Comunidade
Projeto de extensão realizado pelo Centro de
Desportos (CDS) com o objetivo de fornecer
diversas atividades físicas para a comunidade
interna e externa da UFSC.
As inscrições são abertas semestralmente e
devem ser feitas no site.
https://portalcds.ufsc.br/extensao-atividadesfisicas-para-a-comunidade/
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COMO VIVER E SOBREVIVER
Cartão de Estudante
Após matricular-se você poderá fazer seu
cartão de estudante e obter desconto nas
passagens de ônibus. Para isso, é necessário ir
ao SETUF - localizado junto ao terminal do
centro (TICEN) - com os seguintes documentos:
carteira de identidade, atestado de matrícula
assinado (pode ser assinatura digital como
está no CAGr) e comprovante de residência
original e recente.
Horário de funcionamento: De segunda à sexta
das 8h às 16h
https://setuf.com.br
Locomoção
Existem dois aplicativos que te ajudarão a se
locomover na cidade. Você poderá consultar
todas as informações de linhas de ônibus,
horários e terminais de integração.
app.fênix
floripanoponto
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COMO VIVER E SOBREVIVER
WI-FI
Dentro da universidade é possível ter acesso à
rede sem fio da UFSC (eduroam). Primeiro,
você precisará fazer sua IdUFSC que será
utilizada em outros serviços digitais além da
rede sem fio. Em seguida, poderá acessar a
rede com a sua IdUFSC e a senha cadastrada.
Para mais detalhes acesse:
https://idufsc.ufsc.br
https://wireless.ufsc.br
Segurança
Na UFSC existe a Secretaria de Segurança
Institucional (SSI) que tem por função exercer
vigilância das dependências internas e
externas.
Entre em contato sempre que precisar.
Email: segurança@contato.ufsc.br
Telefones: (48) 3721-9599 - Plantão
(48) 3721-5050 - Emergência
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GLOSSÁRIO
CRÉDITO:
1 crédito = 1 hora/aula = 50 minutos no seu relógio
IA - Índice de Aproveitamento: Média ponderada da média
das suas notas no semestre
IAA - Índice de Aproveitamento Acumulado: Média
ponderada dos seus IAs
IAP - Índice de Aproveitamento das Disciplinas Aprovadas:
Média ponderada dos seus IA’s, excluindo as disciplinas que
você rodou
IM - Índice de Matrícula: (IAA x nº de aulas cursadas)

÷

Horas totais do curso
FS: Frequência Suficiente
FI: Frequência Insuficiente
LABIRINTO: Parte do CFM onde ficam localizadas
algumas salas de aula, Aloha, CAO, Secretaria e Tétis.
EFI: Espaço Físico Integrado, ao lado do labirinto
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GLOSSÁRIO
CENTROS DE ENSINO:
CFM: Centro de Ciências Físicas e Matemáticas
CCB: Centro de Ciências Biológicas
CCE: Centro de Comunicação e Expressão
CCJ: Centro de Ciências Jurídicas
CCS: Centro de Ciências da Saúde
CTC: Centro Tecnológico
CED: Centro de Ciências da Educação
CDS: Centro de Desportos
CFH: Centro de Filosofia e Ciências Humanas
CSE: Centro Socieconômico
CCA: Centro de Ciências Agrárias
TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO:
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
POR ÚLTIMO E MAIS IMPORTANTE
ALOCAR: não é uma sala. Quando isso aparecer na grade
de horário significa que ainda não há uma sala para
aquela disciplina, ou seja, ela será alocada.
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MAPA DA UFSC

MIP/ECZ
NEMAR

CAO E SECRETARIA
DA OCEANO

BOT
EFI

CARTEIRINHA DA
UFSC
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE
SANTA CATARINA
Campus Reitor João David Ferreira Lima
Trindade, Florianópolis, SC
CEP 88040-900.

SECRETARIA DE GRADUAÇÃO EM
OCEANOGRAFIA
Sala B14 - CFM
Email: oceano.cfm@contato.ufsc.br
Site: oceano.ufsc.br
Telefone: (48) 3721-3532

CENTRO
ACADÊMICO DE
OCEANOGRAFIA

