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Esta folha é parte integrante da edição de junho de 2019 do jornal-laboratório do curso Jornalismo da UFSC 

concluiram curso superior na UFSC é o acervo de livros e periódicos da BU

emergências atendidas no HU em 2018 atendimentos ambulatoriais no HU em 2018

convênios internacionaisé o número de refeições servidas nos RU’s em 2018

O que a UFSC tem a ver com você?
94.351 858.998
56.417 101.822

3402.768.531

Pesquisa e extensão: muito além do ensino 

Encarte 
especial

F undada em 1960, a Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC) 
é considerada a 6ª melhor uni-
versidade do Brasil pelo Ranking 
Universitário Folha (RUF) 2018. 

Hoje, são cerca de 50 mil pessoas envolvi-
das na comunidade UFSC, entre estudan-
tes, professores e servidores. Pública, gra-
tuita e de qualidade, a melhor instituição 
de ensino superior de Santa Catarina tem 
como meta produzir conhecimento para 
formar cidadania e atender à sociedade. 
Neste encarte especial, apresentamos 
alguns dos números que mostram como 
a universidade é importante, para quem 
está dentro e também fora dela.

A credita-se que as universida-
des públicas servem apenas 
para formar estudantes, mas 
a responsabilidade delas vai 
além de emitir diplomas. Os 

pilares das instituições públicas de ensi-
no superior no Brasil podem ser resumi-
dos em três palavras: Ensino, Pesquisa e 
Extensão. Cada uma dessas bases é inde-
pendente, mas todas estão interligadas e 
devem ser tratadas com o mesmo peso. 

Em duas décadas, a oferta de ingresso cresceu 73%, passando de 3.802 para 6.575 vagas. Houve um salto de 49 para 92 cursos de graduação, aumento equivalente a 87% 

O Ensino é o pilar mais conhecido. É nele que estão 
as aulas, provas e notas de qualquer curso de gradua-
ção. O objetivo é formar pessoas que estejam aptas a 
exercer não só atividades profissionais, mas cidadania. 
Todas as ações são aprovadas pela Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação, válida nacionalmente, e pelo Proje-
to Pedagógico, que varia de instituição para instituição. 
Na UFSC o ensino abrange também o Núcleo de Desen-
volvimento Infantil e a do Colégio de Aplicação cobrem 
também o ciclo básico (infantil, fundamental e médio).  

Outra base do tripé universitário é a Pesquisa, que 
tem como objetivo incentivar, gerar e compartilhar co-
nhecimentos para melhor desenvolver a sociedade. To-
dos podem realizá-la: de estudantes da graduação em 
Iniciação Científica até professores em pesquisas aca-

dêmicas, passando por mestrados e doutorados da pós-
graduação. A ideia é promover inovação em qualquer 
área, seja de ciências humanas, tecnológicas ou mesmo 
de incubação de empresas por parte da universidade. 

A última base é a Extensão, que é o elo direto entre 
as universidades e a comunidade. A Lei n.º 9.394/96 
diz que o ensino superior deve “promover a extensão, 
aberta à participação da população, visando à difusão 
das conquistas e benefícios”. Ou seja: é função de uni-
versidades integrar suas atividades com a sociedade. 
É por causa deste pilar que os projetos de atendimento 
à comunidade oferecidos pela UFSC são possíveis: as 
clínicas-escolas na área da saúde, o Serviço de Aten-
ção Psicológica, as consultorias jurídicas em vários 
campos do Direito, entre outros serviços.

Joinville
Graduações: 8
Alunos: 1.654
Fundação: 2008

Pós-graduação presencial 
11.049 alunos, 75 cursos
Início: 1969

Graduações: 5
Alunos: 1.025
Fundação: 2013

Graduação EaD 
1.488 alunos, 10 cursos
Início: 2006

Graduações: 3
Alunos: 1.034
Fundação: 2008

Pós-Graduação EaD
305 alunos, 2 cursos
Início: 2011

Graduações: 71
Alunos: 22.912
Fundação: 1960

Graduação presencial
27.815 alunos, 92 cursos
Início: 1960

Graduações: 5
Alunos: 1.190
Fundação: 2008

Colégio de Aplicação
1.208 alunos, sendo 230 na Educação Infantil, 
701 no Ensino Fundamental e 277 no Ensino Médio
Início: 1961

Blumenau

Curitibanos

Florianópolis

Araranguá

Número de vagas e cursos de graduação ofertados nos últimos 20 anos

Número de alunos por campi e egressos da pós-graduação

3.802 vagas 

em 49 cursos

4.095 vagas 

em 54 cursos

3.890 vagas 

em 49 cursos 5.991 vagas 

em 75 cursos

6.511 vagas 

em 92 cursos

3.842 vagas 

em 49 cursos 6.021 vagas 

em 71 cursos

3.920 vagas 

em 51 cursos 6.511 vagas 

em 80 cursos

6.541 vagas 

em 92 cursos

3.802 vagas 

em 49 cursos
4.581 vagas 

em 65 cursos

3.920 vagas 

em 50 cursos 6.030 vagas 

em 75 cursos

6.541 vagas 

em 92 cursos

3.880 vagas 

em 49 cursos 5.581 vagas 

em 73 cursos

3.920 vagas 

em 51 cursos 6.511 vagas 

em 87 cursos

6.575 vagas 

em 92 cursos
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egressos da pós-graduação

41.865 alunos

43.203

matriculados nos ensinos Básico, Superior e de Pós-Graduação
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No Ensino Superior: 2.320
Na Educação Básica: 121
Substitutos: 178

Superior (E): 1.118
Médio (C-D): 1.952
Apoio (A-B): 124

Graduação: 29.303
Pós-Graduação: 11.354

Doutorado: 2.200 
Mestrado: 200
Grad. + especialização: 41

Pesquisadores: 4.356
Estudantes: 6.445
Técnicos: 312
Colab. estrangeiros: 176

Florianópolis: 548
Araranguá: 20
Blumenau: 28
Curitibanos: 29
Joinville: 14 

HU
Hospital 
Universitário 

Estudantes

Professores

Técnicos administrativos

BU
Biblioteca
Universitária

RU
Restaurantes 
Universitários 

Nutrição
• + 1.800 consultas à 

comunidade
• Atendimentos 

especializados para  
casos de epilepsia, 
diabetes, obesidade 
infantil, alergias, etc.

• 206 alunos da UFSC 
em universidades 
fora do país

• 400 estudantes 
estrangeiros vieram 
estudar na UFSC

Cursos de idiomas 
• 12 línguas ofertadas
• 178 turmas
• Vários níveis
• Exames de 

proficiência semanais 
para seis línguas

Psicologia
• 3.798 atendimentos 

gratuitos (2017-2018) 
para 1.758 pessoas

• + 200 ações de 
extensão para mais 
de 7.000 pessoas

Educação Básica: 1.208 

Títulação dos efetivosDistribuição

Ensino Superior:40.657 

Assistência jurídica
• + 200 ações ajuizadas
• + 260 audiências
• + 1.500 consultas 

jurídicas prestadas

Odontologia
• + 1.500 consultas 

com hora marcada
• 5.777 atendimentos 

de profilaxia
• 6.700 radiografias

Atividades físicas
• 62 modalidades
• 2.074 vagas para o 

público em geral

Atendimentos à comunidade em projetos de extensão

Outros números

Internacionalização

EnsinoPesquisa

ServiçosPessoas

• Média de 7.585 refeições ao dia nas cinco unida-
des: Florianópolis (Trindade e Centro de Ciências 
Agrárias), Araranguá, Curitibanos e Joinville

• 48% dos estudantes almoçam e/ou jantam no RU
• R$ 1,50 é o valor do almoço para o estudante

• 56% vieram de escola pública
• 64% ingressaram por ampla concorrência 
• 199 estudantes autodeclarados com deficiência

No último ano, o HU foi responsável por:
• 101.822 atendimentos ambulatoriais
• 56.417 atendimentos de emergência 
• 9.174 internações clínicas 
• 7.682 procedimentos cirúrgicos em ambulatório
• 3.386 procedimentos em centro cirúrgico
• 2.336 partos realizados 
• 2.383 bebês nascidos
• 662,2 litros de sangue doados 

Administração:
Prédio da reitoria da 
UFSC fica no campus 
Florianópolis

A biblioteca central e as 10 setoriais registraram:
• 458.394 livros 
• 374.359 periódicos
• 26.245 e-books 
• 38.372 teses e dissertações 
• 3.059.899 de downloads no portal de periódicos
• 5.510 visitantes por dia 
• 390.431 empréstimos de livros por ano
• 1.650 livros emprestados em média por dia
• +70 eventos promovidos pela BU em 2018

178.481
atendimentos em 2018

41.865

2.619

3.194 858.998
itens compondo o acervo340 

vínculos com 
instituições 
internacionais

2.768.531
refeições servidas em 2018

11.289
pessoas envolvidas

639
laboratórios

África:
6 universidades

América Central
7 universidades

Europa:
215 universidades

Oceania:
7 universidades

América do Norte
38 universidades

América do Sul
56 universidades

Ásia:
11 universidades

Educação Infantil: 230
Ensino Fundamental: 701
Ensino Médio: 277

Em 2018, os 
pesquisadores foram 
responsáveis por: 
• 17.496 produções 

científicas no total 
• 2.785 projetos de 

pesquisa
• 624 grupos de 

pesquisa 
• 609 instituições 

parceiras

• 11 centros
• 75 departamentos
• 48 institutos, núcleos 

e grupos de estudo
• 1.960 monitores 

bolsistas e voluntários
• 10.237 oportunidades 

de estágio ofertadas
• 198 tutores em EaD
• 36 docentes em EaD
• 20 polos de EaD

Além dos servidores 
técnicos administrativos, 
a UFSC conta com:
• 1.100 trabalhadores 

terceirizados
• 312 na área de  

limpeza, conservação 
e asseio em geral

• 200 em atividades de 
vigilância patrimonial

• 365 contratos de 
prestação de serviços

Descubra um pouco do que a UFSC representa para nossa sociedade

Extensão
21.850 
ações de extensão

Além dos atendimentos  
e serviços à comunidade, 
a UFSC teve em 2018: 
• 72.958 certificados de participação emitidos
• 177 mil pessoas atingidas em projetos culturais
• 280 eventos culturais e científicos via DAC
• 242 mil pessoas participando desses eventos
• 3 fortalezas administradas pela UFSC
• 184.200 visitas às fortalezas em 2018
• 1,3 milhão  de pessoas impactadas pelo Núcleo 

de Estudos Açorianos em 40 municípios de SC

ACERVO UFSC
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