
TRANSPORTE:
Primeiro, lembre-se: o trânsito pode estar infernal. As pontes, muitas
vezes, estão engarrafadas, assim como os arredores da UFSC.
Saia mais cedo de casa e sempre se programe!

Faça o passe de estudante!

Você pode obter mais informações no site:
https://www.consorciofenix.com.br/passe-rapido/passes#passe-
estudante
 

MANUAL DO PÓS-GRADUANDO- PPGL

E s c r i t o  c o m  a  c o l a b o r a ç ã o  d e
A m a n d a  O l i v e i r a ,  B r u n a  F r a n z e n ,  C a m i l a  d e  A l m e i d a  L a r a ,  N a t h a l i a  M ü l l e r

C a m o z a t t o  &  R u a n  R o c h a  S o u t o  d o s  S a n t o s  -  R e v i s a d o  e  a t u a l i z a d o  p o r  C a r o l i n a  N a r c i s o

ESTE MANUAL NÃO PRETENDE DAR CONTA DE TODOS OS DRAMAS & ALEGRIAS DE QUEM INGRESSA NO
PPGL E VEM MORAR EM FLORIPA.  É APENAS UM MODO DE DAR BOAS-VINDAS E TENTAR DEIXAR ESSA
TRAJETÓRIA MAIS LEVE E SIMPLES.  COMO TODO MANUAL,  PODE SER COMPLETAMENTE IGNORADO E
REESCRITO.  A GENTE ESPERA QUE SEJA ÚTIL PARA UM, PARA UMA OU PARA VÁRIXS.

APLICATIVOS:
Floripa no Ponto  (aplicativo da prefeitura):

PARA SABER QUAL ÔNIBUS PEGAR

Com ele, você consegue saber quais os próximos
ônibus que passarão nos pontos mais próximos de
você e consegue ter uma noção das linhas que
pode pegar para chegar onde precisa e dos
horários disponíveis.

BusMaps Florianópolis
Encontre todos os horários
dos ônibus que circulam em
Florianópolis.

A PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS TAMBÉM OFERECE PASSAGEM SOCIAL PARA ESTUDANTES E PESSOAS DE
BAIXA RENDA. PARA ISSO, MORANDO NA CIDADE, VOCÊ DEVE IR ATÉ O PRÓ-CIDADÃO E REALIZAR SEU CADASTRO

ÚNICO, JUNTAMENTE COM A CÓPIA DE SEUS DOCUMENTOS DE IDENTIDADE E DE RENDA E RESIDÊNCIA. MAIS
INFORMAÇÕES: AQUI

https://www.consorciofenix.com.br/passe-rapido/passes#passe-estudante
https://www.floripanoponto.com.br/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.matheusvillela.busmaps&hl=pt_BR
http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/fazenda/index.php?cms=pro+cidadao&menu=4&submenuid=1968
http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/semas/index.php?cms=cadastro+unico&menu=4&submenuid=216


OUTRAS OPÇÕES

Existem muitas opções de restaurante perto da UFSC, certamente o
mais barato que você irá encontrar é o próprio RU (Restaurante
Universitário), que custa R$1,50 (a carteirinha estudantil você pode
emitir com o atestado de matrícula logo ao lado do RU, na parte
administrativa, os passes do restaurante você compra nesse mesmo
espaço). Mais informações: AQUI

Feirinha da UFSC

A feirinha da UFSC poderia estar nesta seção – de comida – e também
na seção de socialização e convivência: é um espaço multicultural e
cheio de atividades e possibilidades de boas aquisições. Ela acontece
todas as quartas-feiras no espaço em frente à antiga reitoria – o
prédio de mosaicos – e tem de tudo: comida síria, comida peruana,
pastel e caldo de cana, distribuição de comida hare krishna estilo
pague o quanto puder (se puder), venda de roupas, cadernos, plantas,
bijuterias, brechós, bazares, feirinha orgânica e não orgânica, bolos,
sobremesas, slackline, yoga... ufa! 

Além disso, todas as quartas-feiras também acontece o Projeto 12:30:
um palco é montado em frente ao Laguinho (que, por sua vez, fica
entre o Centro de Cultura e Eventos e o Centro de Convivências, em
frente ao RU) e no horário que nomeia o projeto bandas locais se
apresentam. Um ótima forma de conhecer o ambiente cultural do
entorno da UFSC e de Floripa!

Simples e Natural

Esse restaurante fica no Córrego. Do
CCE, dá uns 15 minutos de
caminhada. O restaurante é
bastante simples (como o próprio
nome diz), mas oferece uma comida
saudável e gostosa. Perfeito para
quem não pode consumir leite,
glúten e gosta ou quer opções
veganas e vegetarianas.
O valor é um pouco mais alto de que
em outros lugares, mas vale a pena
ter essa
opção para alguns momentos.
O restaurante fica na Rua Joe
Collaço, número 76, Córrego Grande. 
Infos: AQUI

Opção Vegetariana – Hong Ju

O Hong Ju é um restaurante oriental
vegetariano que fica no Bairro
Pantanal, na
frente da Eletrosul, ao lado da UFSC.
O esquema lá é buffet livre por um
valor fixo, da última vez que
checamos estava R$ 19,00 de
segunda à sexta e R$ 22,00 aos
sábados. É uma delícia, sempre tem
opções  iferentes e a família que
toca o negócio é muito simpática!
O endereço é: R. Dep. Antônio Edu
Vieira, 784 - Pantanal, Florianópolis

Restaurante Apetite:
Carvoeira:
https://www.facebook.com/appetit
egrill

Restaurante Flamel:

Pantanal - depois da Eletrosul :
https://www.facebook.com/Restaur
anteFlamel

DURANTE A PANDEMIA: É INTERESSANTE SEMPRE ESTAR DE OLHO NOS
BOLETINS DA APG E NAS PUBLICAÇÕES DO DCE PARA A COMPANHAR
NOTICIAS SOBRE OS AUXILIOS QUE A UNIVERSIDADE OFERECE AOS
ESTUDANTES, JUNTAMENTE COM A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS AOS
MAIS VULNERÁVEIS: APG E DCE 

 

ALIMENTAÇÃO

https://ru.ufsc.br/cardapios/
https://ru.ufsc.br/confeccao-de-cartao/
https://restaurantesimplesenatural.com.br/
https://www.facebook.com/appetitegrill
https://www.facebook.com/RestauranteFlamel
https://apg.ufsc.br/
https://dce.ufsc.br/
https://dce.ufsc.br/
https://ru.ufsc.br/confeccao-de-cartao/


No site Classificados da UFSC (https://classificados.inf.ufsc.br/index.php?catid=8)
é possível encontrar ofertas de quartos, kitnets e apartamentos individuais ou para dividir com outros
pessoas.
 
Há vários grupos no FB, como: https://www.facebook.com/groups/classificadosdaufsc
 
O Aplicativo da OLX também é uma boa opção.

MORADIA

SAÚDE MENTAL
SAPSI:

Na UFSC há o Serviço de Atendimento Psicológico. Trata-se de um projeto do Curso de Psicologia que,
gratuitamente, oferece acolhimentos, atendimento terapêutico individual e em grupo, além de
diferentes atividades, como resolução de conflitos e planejamento de carreira para pós-graduandos.
Fica no Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH), geralmente as inscrições para atividades
ocorrem no começo do semestre. Atendimentos pontuais online com agendamento através do email
sapsi@contato.ufsc.br. Mais informações em: https://sapsi.paginas.ufsc.br/
 
Projeto amanhecer

 De caráter integrativo, o projeto oferece, além de vagas para atendimento psicológico individual e em
grupo, também terapias alternativas como reiki, apometria, cromoterapia, óleos essenciais, florais
entre outras. O projeto acontece no Hospital Universitário (atrás do laguinho) e as inscrições para as
atividades com vagas limitadas costumam acontecer duas vezes por semestre (uma no começo e outra
na metade). Site: http://www.hu.ufsc.br/setores/projeto-amanhecer/.
  
Instituto Familiare: O Instituto Familiare oferece opções de atendimento particular e social. Quem tiver
interesse no atendimento pela clínica social deve ficar atento para as datas de abertura da triagem.
Site: https://institutofamiliare.com.br.
 
ASSIM – Associação Instituto Movimento: A associação oferece atendimento terapêutico em várias
modalidades. Site: https://www.assimsc.org.br
 
Instituto  Granzotto: O Instituto oferece atendimento a valor social.
Site: http://www.institutogranzotto.com.br/site

DURANTE A PANDEMIA:
Algumas orientações gerais para quem está buscando acolhimento psicológico neste momento são:   que a
pessoa interessada realize ou mantenha atualizado seu cadastro na Unidade Básica de Saúde mais próxima
de sua residência,  verif icando se ela oferece atendimento psicológico ou outras ações de cuidados em
saúde mental  das quais você possa se beneficiar neste momento.  

O acompanhamento psicológico na UBS na qual  você já está referenciado(a) é importante para a
integralidade do cuidado em saúde.

Devido à Pandemia de Covid-19,  orientamos que realize contato telefônico prévio com a Unidade Básica de
Saúde,  de forma a evitar aglomerações.

Em Florianópolis ,  as Unidades Básicas de Saúde estão disponibi l izando canais de comunicação via
WhatsApp,  para agil izar o contato com os usuários.

Caso não seja possível  o atendimento psicológico pela UBS,  seguem outras possibi l idades de atendimento
psicológico durante a Pandemia de Covid-19. :

https://classificados.inf.ufsc.br/index.php
https://www.facebook.com/groups/classificadosdaufsc
https://www.olx.com.br/
https://sapsi.paginas.ufsc.br/
http://www.hu.ufsc.br/setores/projeto-amanhecer/
https://institutofamiliare.com.br/
https://www.assimsc.org.br/
http://www.institutogranzotto.com.br/site
http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/saude/index.php?cms=centros+de+saude&menu=0


NA UFSC:
-  Hospital  Universitário:  Durante o período de maior incidência da Pandemia de Covid-19,  oferece
acolhimento psicológico através de telefone,  de segunda a sexta das 8h às 17h.  Telefones:  (48)
3721-9145/3721-9094

NO MUNICÍPIO:
Psicanálise na Praça
Atendimento com psicanalistas,  individual ,  onl ine e gratuíto.  Toda terça-feira das 10 às 13h.  O
atendimento é unitário,  mas pode ser continuado na outra semana.  O sujeito pode escolher ser
atendido pelo mesmo profissional  todas as vezes,  no entanto não há necessariamente garantia
de vaga,  pois os atendimentos são sempre por ordem de chegada.bCaso queira ser atendido
através do projeto,  envie mensagem para a página:  @psicanalisenapraca.f loripa no Facebook.

-  Cl ínicas-escola (oferecem atendimento online com valor social)

Comunidade Gestáltica
Telefone:  (48) 3222-7777-  Email :  centro@comunidadegestaltica.com

Locus Psicodrama
Telefone:  (48) 3222-1707 /  (48) 3333-7546 / (48) 996680011
 Email :  contato@locuspsicodrama.com.br
Atendimento presencial  (com l imite de horas,  dias e terapeutas) e online.

Além de cuidar da mente e dos estudos,  é preciso movimentar também o corpo,
indicamos o projeto de extensão oferecido pelo CDS (Centro de Desportos) .  Lá você
encontra diversas modalidades (como vôlei ,  yoga,  dança,  futebol ,  atletismo,
condicionamento f ísico)  oferecidas semestralmente a uma taxa que é muito menor
do que os preços praticados por clubes e academias.  

Mais informações:  https://portalcds.ufsc.br/extensao-atividades- f isicas-para-a-
comunidade/.

ATIVIDADE FÍSICA

https://portalcds.ufsc.br/extensao-atividades-%20fisicas-para-a-comunidade/
https://portalcds.ufsc.br/administracao-2/


1 .   Embora quase não haja mais festas no campus,  alguns happy hours ainda
acontecem e são um ótimo momento para você conhecer seus colegas e os colegas
de outros cursos.  Se você f icar atento aos cartazes colados pelo campus,
provavelmente vai  descobrir  alguma festinha organizada por cursos e pós-
graduações da UFSC.

2.   Ainda na UFSC toda sexta-feira,  no bosque do CFH acontece o CineParedão,  que
proporciona cinema ao ar l ivre com boa curadoria de f i lmes do circuito comercial
e não- comercial .  (https://cineparedaoufsc.tumblr .com/)
 
3.   Nos arredores da UFSC (Córrego Grande,  Pantanal ,  Tr indade,  Carvoeira) ,  há uma
verdadeira seara de bares com preços acessíveis (um chopinho pra quem for de
chopinho) e jogar conversa fora.  Recomendamos particularmente o “Bar dos
Servidores” que f ica ao lado do Fórum e do CCJ.  Além de comidas deliciosas,
eles têm preço justo e excelente atendimento.

4.   A vida noturna da cidade concentra-se sobretudo no centro.  Fique atenta/o às
ruas Hercí l io Luz e Victor Meirel les,  onde estão bares movimentados como La Kahlo e
Madalena.

5.   Para quem gosta de relaxar em parques,  recomendamos o Parque Ecológico
Córrego Grande.  O parque possui  tr i lhas,  uma pista de caminhada e corrida,  quadras
de esporte,  aulas gratuitas de yoga e é um parque de observação de pássaros.

6.   Sobre as atividades culturais ,  há em Florianópolis  o Centro Integrado de Cultura
(CIC) ,  um complexo que reúne teatro,  shows,  c inema, a Fundação Catarinense de
Cultura,  o Museu da Imagem e do Som e o Museu de Arte de Santa Catarina.
Vale a pena conhecer o Palácio Cruz e Souza,  no centro,  e a Fundação Badesc.

CONVIVÊNCIA,  SOCIALIZAÇÃO E LAZER
VIVER A UNIVERSIDADE E A PÓS-GRADUAÇÃO TAMBÉM PASSA POR MOMENTOS DE

CONFRATERNIZAÇÃO E CELEBRAÇÃO.  FLORIANÓPOLIS É UMA ILHA CHEIA DE PRAIAS,  TRILHAS E
PARQUES PARA CONHECER E OFERECE EXPERIÊNCIAS BEM BACANAS EM TERMOS DE ATIVIDADES

CULTURAIS E VIDA NOTURNA.



Embora tenhamos nossa trajetória singular de estudo,  pesquisa e escrita,  também
somos um coletivo de discentes dentro de nosso programa de pós-graduação e em
diálogo com outros programas.  Assim, provavelmente muitas das questões e
dificuldades que você enfrenta em seu percurso de pós-graduando são vivenciadas –
infel izmente,  em diversos casos,  si lenciosamente –  também por seus colegas.
Discutir  nosso acesso,  nossa permanência,  as mazelas e os enfrentamentos,  as
polít icas macro e micro em coletivo é uma forma de criarmos estratégias,  al ianças e
espaços de diálogo.

Nesse sentido,  há duas instâncias que são representativas,  mas construídas
coletivamente.  A primeira é a representação discente.  Os atuais representantes
discentes são:  Miriam Royer (DO),  Sabrine Weber (DO),  Vitor Hochsprung (ME),
Carolina Fabricia Narciso (ME) e Leticia Ferreira Camargo (ME).  

O e-mail  de contato da RD é:  representacaoestudanti l .ppglin@gmail .com.

Mais informações sobre a APG (Associação de Pós-Graduandos) que também é uma
entidade representativa encontram-se aqui :  https://apg.ufsc.br/.

REPRESENTAÇÃO DISCENTE E APG

E MAIS
Mantenha o lattes atualizado!

Faça o seu ORCID:  https://orcid.org/

Acostume-se a abrir  a página da UFSC para
saber o que de bacana está acontecendo na
universidade em outros Programas:
https://ufsc.br/

Faça seu cadastro no Boletim Divulga UFSC:
https://noticias.ufsc.br/assinaturadodivulga/

Curso de idioma -  extracurrícular da UFSC:
http://www.cursosextra.com/

http://lattes.cnpq.br/
https://orcid.org/
https://ufsc.br/
https://noticias.ufsc.br/assinaturadodivulga/
https://noticias.ufsc.br/assinaturadodivulga/
http://www.cursosextra.com/


No site:  https://ppglin.posgrad.ufsc.br/ No Facebook:  https://www.facebook.com/ppgling No Instagram: https://www.instagram.com/linguisticaufsc ppgl@contato.ufsc.brFone:  + 55 (48) 3721-9581
 
 
 
 

Regimento do programa:
https://poslinguistica.paginas.ufsc.br/fi les/2018/05/PPG-em-

Lingu%C3%ADstica-Novo-Regimento-Vers%C3%A3o-definit iva-1 .pdf
 
 
 
 

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

Conheça o SINPEL Seminário Integrado de
Pesquisas em Linguística da UFSC e participe da
comissão organizadora!

https://sinpel .ufsc.br/

GRUPO DE ALUNOS DO PPGL -  UFSC.    
HTTPS://CHAT.WHATSAPP.COM/DRXM9PSC
YRJKBTQENNAMGJ

NORMALIZAÇÃO DE TRABALHOS ACADÊMICOS

SERVIÇO REDEUFSC SEM FIO
(WIRELESS)

Como requisitar o serviço
 

Os seguintes passos devem ser seguidos:
 

Faça seu cadastro para acesso a redeUFSC Sem Fio  
em http://ras.ufsc.br.

 
Faça login no em http://ras.ufsc.br e ative o serviço
de redeUFSCSemFio. O sistema irá permitir definir

o usuário e senha que serão utilizados para
realização da conexão wireless.

 
Em seu sistema operacional configure a

redeUFSCSemFio e utilize as informações
disponíveis do site do serviço:

http://wireless.ufsc.br/.
 

Obs: Visitantes devem solicitar cadastro a
professor ou servidor responsável por sua estada

na UFSC.

https://poslinguistica.paginas.ufsc.br/files/2018/05/PPG-em-Lingu%C3%ADstica-Novo-Regimento-Vers%C3%A3o-definitiva-1.pdf
https://chat.whatsapp.com/DRXM9pSCYRjKbTqEnnamgj
https://sinpel.ufsc.br/
http://portal.bu.ufsc.br/normalizacao/
http://portal.bu.ufsc.br/a-biblioteca-universitaria-da-ufsc-oferece-acesso-a-livros-eletronicos-em-diversas-areas-do-conhecimento/
https://setic.ufsc.br/servicos/acesso-a-redeufsc/servico-redeufsc-sem-fio-wireless/
http://portal.bu.ufsc.br/multas-negativa-de-debitos-e-vpn/
https://sinpel.ufsc.br/
https://chat.whatsapp.com/DRXM9pSCYRjKbTqEnnamgj


ORIENTAÇÕES PARA O ENSINO NÃO PRESENCIAL

A UFSC,  por meio do Subcomitê de Assistência Estudanti l ,  lançou,  em 29 de setembro,  uma
carti lha voltada aos estudantes com informações sobre o funcionamento da Universidade
durante o período de pandemia.

A carti lha contém 95 páginas com informações sobre discipl inas,  calendário acadêmico,
programas de Assistência Estudanti l ,  contatos e sites úteis ,  orientações sobre Restaurantes
Universitários e Bibl iotecas,  além de serviços de saúde,  transporte e lazer externos à
instituição.

A TV UFSC em parceria o grupo VIA- Estação Conhecimento da UFSC,  cr iou o e-book “Faça
você mesmo”,  que ensina a fazer vídeos de forma simples e barata.A ideia é ajudar nas
produções de vídeos,  mostrando soluções baratas e simples,  pra quem pensa em gravar
videoaulas,  abrir  um canal  no YouTube,  ou simplesmente fazer um trabalho acadêmico
em vídeo.  A partir  de recursos caseiros e muito práticos,  é possível  garantir  uma boa
qualidade de som e imagem para o seu vídeo.

A UFSC oferece ferramentas do Google e da Microsoft a estudantes,  em
apoio ao ensino não presencial .  O pacote de serviços do Google,  chamado
de G-Suite for Education,  inclui  serviços como o Drive (com
armazenamento i l imitado),  Meet,  Agenda,  YouTube,  entre outros (Gmail  e
Classroom estão desabil itados) para quem tem vínculo ativo de estudante
ou servidor.  Da mesma forma, o pacote Office 365 Student pode ser
acessado.  Mais informações.

Mais infos.

VOCÊ PRECISA DE
INTÉRPRETE?

SOLICITAÇÃO DE TRADUÇÃO/INTERPRETAÇÃO
 

Para agendar Interpretações ou Traduções com a
Coordenadoria, pedimos a gentileza de fazê-lo com no
mínimo duas (02) semanas de antecedência.

Pedimos que você que está pensando em agendar um de
nossos serviços nos forneça o material devido, textos base
de sua palestra, power points, vídeos a serem utilizados.
Tudo isso pois nossa equipe atende a muitas demandas nas
imediações da UFSC, o que necessita de tempo e de uma
equipe bem preparada.

Agende seu atendimento pelo e-mail:
INTERPRETES.CCE@CONTATO.UFSC.BR

No assunto de seu e-mail, por favor, especifique que você
deseja uma possibilidade de atendimento para
interpretação ou tradução, para que nossa equipe entre em
contato com você o mais breve possível.

Infos.: https://interpretes.paginas.ufsc.br/

Plataformas uti l izadas

https://noticias.paginas.ufsc.br/files/2020/09/Cartilha-Assist%C3%AAncia-Estudantil.pdf
http://tv.ufsc.br/wp-content/uploads/2020/09/e-book-fac%CC%A7avoce%CC%82mesmo.pdf
https://noticias.paginas.ufsc.br/files/2020/09/Cartilha-Assist%C3%AAncia-Estudantil.pdf
http://tv.ufsc.br/wp-content/uploads/2020/09/e-book-fac%CC%A7avoce%CC%82mesmo.pdf
https://noticias.ufsc.br/2020/08/google-suite-e-office-365-disponiveis-para-estudantes-e-servidores-da-ufsc/
https://noticias.ufsc.br/orientacoes-para-o-ensino-nao-presencial/
https://noticias.ufsc.br/orientacoes-para-o-ensino-nao-presencial/
https://moodle.ufsc.br/my/
https://workspace.google.com/intl/pt-BR/
https://conferenciaweb.rnp.br/
https://www.zoom.com.br/
https://noticias.paginas.ufsc.br/files/2020/07/Pequeno-Manual-de-Boas-Pr%C3%A1ticas-para-Atividades-Pedag%C3%B3gicas-n%C3%A3o-presenciais-para-discentes-da-UFSC.pdf
https://interpretes.paginas.ufsc.br/
https://interpretes.paginas.ufsc.br/

