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APRESENTAÇÃO

Estudante,
Esta cartilha tem o objetivo de orientar sobre serviços no município de Florianópolis 
que desenvolvem ações e projetos nas áreas da Saúde, Assistência Social, 
Educação, Lazer, Arte e Cultura, oportunidades de estágio e emprego, bem como 
outros que possam contribuir para seu bem-estar.

Muitos projetos, ações e serviços são desenvolvidos na UFSC e podem ser acessados 
de forma gratuita. Eles não são o foco desta cartilha. Você pode conhecer algumas 
dessas iniciativas através da página: estrutura.ufsc.br/servicos-gratuitos/ ou pelo 
portal da UFSC: ufsc.br.

Esperamos que esse material possa ser compartilhado e contribua para sua 
permanência com qualidade na UFSC.

Caso você tenha novas informações ou ideias para a atualização desta cartilha, 
entre em contato conosco!

Serviço de Psicologia Educacional/CoAEs/PRAE
Telefone: (48) 3721-6468
E-mail: psicologia.prae@contato.ufsc.br
Site: prae.ufsc.br/psicologia/
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SAÚDE

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS)
A Unidade Básica de Saúde (UBS) é a porta de entrada preferencial do Sistema 

Único de Saúde (SUS) e tem por objetivo atender até 80% dos problemas de saúde 
da população, sem a necessidade de encaminhamento para outros serviços, como 
emergências e hospitais.

Na UBS é possível receber atendimentos básicos gratuitos em Clínica Geral, 
Enfermagem, Pediatria, Ginecologia, e Odontologia. Os principais serviços oferecidos 
são consultas médicas, inalações, injeções, curativos, vacinas, coleta de exames 
laboratoriais, tratamento odontológico, encaminhamentos para especialidades e 
fornecimento de medicação básica.

A atenção básica, através da Estratégia de Saúde da Família, desenvolve os 
Programas da Atenção da Secretária de Saúde de Florianópolis: Capital Criança, 
Capital Idoso, Práticas Integrativas e Complementares, Saúde na Escola, Saúde 
da Mulher, Saúde Mental, Prevenção do Câncer e Controle do Tabagismo, Rede de 
atenção as vítimas de violência Sexual, e Saúde Bucal, que atuam de forma articulada 
(pela rede de atenção) dentro de todos os níveis do SUS. 

O QUE LEVAR?
Para fazer o seu cadastro na UBS: cartão SUS, RG e comprovante de endereço.

ONDE ENCONTRAR?
Encontre a UBS mais próxima de sua residência em:
http://www.pmf.sc.gov.br/sistemas/saude/ondeseratendido/

MAIS INFORMAÇÕES
http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/saude/
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ACADEMIAS DE SAÚDE DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS

O programa Academia da Saúde, lançado em 2011, é uma estratégia de 
promoção da saúde e produção do cuidado que funciona com a implantação de 
espaços públicos conhecidos como polos do Programa Academia da Saúde. 
Esses polos são dotados de equipamentos. Como ponto de atenção no território, 
complementam o cuidado integral e fortalece as ações de promoção da saúde em 
articulação com outros programas e ações de saúde como a Estratégia da Saúde da 
Família, os Núcleos de Apoio à Saúde da Família e a Vigilância em Saúde.  

ONDE ENCONTRAR? 
Consulte a localização no site: http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/esportes/index.
php?cms=locais+das+++academias+da+saude&menu=0

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS II)
O CAPS é um serviço aberto e comunitário do Sistema Único de Saúde. É um 

lugar de referência e tratamento para as pessoas com sofrimento mental grave 
incluindo aqueles relacionados ao uso de substâncias psicoativas. Conta com 
uma equipe multiprofi ssional que realiza acolhimento e tratamento voltado a esse 
público.

O acesso ao CAPS ocorre por meio de acolhimento diário da demanda 
espontânea ou de encaminhamentos de outros órgãos e serviços. As atividades 
práticas desenvolvidas nos CAPS do município envolvem: Atendimento Individual 
com equipe multiprofi ssional, Atendimento em Grupo Terapêutico, Atendimento 
Familiar, Ofi cinas Terapêuticas, Desintoxicação (CAPSad Ilha e Continente), 
Articulação com a rede de saúde e Reabilitação Psicossocial e Reinserção Social.
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O QUE LEVAR?
Cartão SUS e RG. 

ONDE ENCONTRAR?
CAPS Ponta do Coral
Rua Rui Barbosa, n° 713 (fundos), Agronômica (próximo à Delegacia da Mulher / Casa 
D’Agronômica)
Telefone: (48) 3228-5074/3228-9090
Horário: Segunda, Terça, Quinta e Sexta 08:00h às 18:00h e Quarta 12h às 18h

MAIS INFORMAÇÕES 
https://capspontadocoral.wordpress.com/

CAPS AD ILHA (ÁLCOOL E DROGAS)
O CAPS AD atende pessoas que apresentam sofrimento psíquico decorrente 

do uso de crack, álcool e outras drogas, e em situações clínicas que difi cultem 
estabelecer laços sociais e realizar projetos de vida.

O QUE LEVAR?
Cartão SUS e RG.
Obs: O cadastro do SUS deve estar atualizado. Neste caso, procure a Unidade Básica de 
Saúde mais próxima de sua residência com RG e comprovante de residência.
Mais informações em: https://capsadilhapmf.wordpress.com/institucional/

ONDE ENCONTRAR?
CAPSad Ilha
Rua vereador Frederico Veras, nº 60, Pantanal
(48) 3269-8799/ 3238-9926
Horário: 8 às 11he 13h às 17h ( com exceção das quartas-feiras)

CAPSad Continente
Rua José Cândido da Silva, nº 125, Estreito
(48) 3240-5472/3240-5679
Horários: 8 às 11hs e das 13h às 17h
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CAPSi INFANTIL
O CAPSi atende crianças e adolescentes que apresentam prioritariamente intenso 

sofrimento psíquico decorrente de transtornos mentais graves e persistentes, 
incluindo aqueles relacionados ao uso de substâncias psicoativas.

O QUE LEVAR?
Documento de identifi cação e cartão do SUS.

ONDE ENCONTRAR? 
Rua Alan Kardec, n° 120, Agronômica - (subida do Morro da Cruz)
(48) 3324-1399/ 3228-6095

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA 24HS)
As UPAs fazem parte da Política Nacional de Urgência e Emergência e têm por 

objetivo reduzir os atendimentos nos prontos-socorros, ampliando e melhorando o 
acesso dos brasileiros aos serviços de urgência no Sistema Único de Saúde. Elas 
funcionam 24h por dia, sete dias por semana, e podem resolver grande parte das 
urgências e emergências, como pressão e febre alta, fraturas, cortes, infarto e 
derrame.

O QUE LEVAR?
Cartão SUS (se tiver em mãos) e documento com foto.
Obs: Recomenda-se a apresentação de documento, no entanto, não é negado 
atendimento em casos de emergência.

ONDE ENCONTRAR?
Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte da Ilha
Serviços prestados: Pronto atendimento, casos de urgência e emergência.
Rod. Francisco Faustino Martins – Canasvieiras
(48) 3261-0614

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Sul da Ilha
Serviços prestados: Emergências e Urgências: odontologia, cirurgia geral, clínica geral, 
pediatria e enfermagem.
SC 405, 682 – Rio Tavares 
(48) 3239-1701
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GRUPO DE APOIO À PREVENÇÃO DA AIDS (GAPA)
Acolhimento, encaminhamentos, aconselhamento, assistência psicológica e 

informações sobre direitos a pessoas c om HIV ou diagnosticadas com a Síndrome 
da Imunodefi ciência Adquirida (AIDS).

ONDE ENCONTRAR?
Rua Felipe Schmidt, 882 – Centro
Telefone: (48) 3222-1510 / 3225-4895

ATENDIMENTO PSICOLÓGICO EM CLÍNICA ESCOLA
As clínicas-escola são espaços de formação para estudantes e profi ssionais de 

Psicologia e disponibilizam atendimento psicológico à população. Os atendimentos 
podem ser gratuitos ou com valores mais acessíveis.

O QUE LEVAR?
Os procedimentos para obter assistência psicológica variam de acordo com os critérios 
de cada clínica. Recomenda-se entrar em contato com as clínicas-escola para receber 
maiores informações.

ONDE ENCONTRAR?
ASSIM – Associação Instituto Movimento
Dr. Armando Valério de Assis, 54 – Agronômica
Telefone: (48) 3223-3598
Site / e-mail: assimsc.org.br / assim@sistemica.com.br
Atendimento de terça à sexta de 8hrs às 12h30min e de 13h30min às 16h

Comunidade Gestáltica
Rua irmão Joaquim, 169 – Centro
Telefone: (48) 3222-7777
Site / e-mail: comunidadegestaltica.com.br / centro@comunidadegestaltica.com
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Instituto Granzzoto – Unidade Santa Mônica
Rua Zenon Fernandes, 70 – Santa Mônica
Telefone: (48) 3025-5622/ (48) 3322-2122
Site / e-mail: institutogranzotto.com.br / instituto@mullergranzotto.com.br

Unidade Centro
Rua Alameda Governador Heriberto Hulse, 98- Centro
Telefone: (48) 3322-2122/ (48) 3025-4292
Site/e-mail: institutogranzotto.com.br/ instituto@institutogranzotto.com.br

CEPSI – Centro de Produção de Saberes e Práticas em Psicologia
Faculdade CESUSC, Rod. SC 401, Km 10, Santo Antônio de Lisboa.
Telefone: (48) 3239-2656
e-mail: cepsi@cesusc.edu.br

Familiare Instituto Sistêmico
Rua Acadêmico Reinaldo Consoni, 200. Córrego grande
Telefone: (48) 3233-4635

Espaço Viver
Rua Felipe Schmidt, 315, sala 702, Edifício Alliança – Centro
Telefone: (48) 3039-0907 / 996 429 889
Site / e-mail: espacoviverpsicologia.com / clinicasocial@eviver.com.br

Locus Partner
Rua Raul Machado, 60 – Centro
Telefone: (48) 3222-1707 / 3333-7546/ 99668-0011
Site / e-mail: locuspsicodrama.com.br / locuspartner@locuspartner.com.br

Clínica de Psicologia da Faculdade Estácio de Sá
Rua Leoberto Leal, 431- Barreiros, São José 2° andar bloco I
Telefone: (48) 3381-8050
Atendimento de segunda à sexta de 12h às 21h

Unisul
Avenida Pedra Branca, 25, cidade universitária Pedra Branca, Palhoça.
Telefone: (48) 3279-1083
Atendimento de segunda à sexta de 12h às 21h
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ASSISTÊNCIA SOCIAL

CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL (CRAS)

O CRAS é uma unidade de proteção social básica do Sistema Único de 
Assistência Social (SUAS). Tem o objetivo de prevenir situações de vulnerabilidades 
e riscos sociais por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, do 
fortalecimento de vínculos familiares e comunitários e da ampliação do acesso aos 
direitos de cidadania. Constitui unidade de acesso aos direitos socioassistenciais. 
Famílias e indivíduos acompanhados pelo CRAS podem ter acesso a programas 
de transferência de renda, serviços, programas ou projetos de acordo com a 
complexidade da demanda.

QUANDO BUSCAR?
O CRAS tem como público prioritário os benefi ciários de algum benefício da Assistência 
Social, como Bolsa Família, Benefício de Prestação Continuada (BPC), entre outros, ou 
famílias ou indivíduos em situação de vulnerabilidade social devido à fragilização dos 
vínculos familiares ou com a comunidade.

O QUE LEVAR?
RG (ou documento com foto).

ONDE ENCONTRAR?
Verifi que qual CRAS é referência para você de  acordo com o bairro de sua residência. A 
listagem dos CRAS de Florianópolis você encontra no link:
http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/semas/index.php?cms=locais
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CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)

O CREAS integra o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e é responsável 
pela oferta de atenções especializadas de apoio, orientação e acompanhamento a 
indivíduos e família com um ou mais de seus membros em situação de ameaça ou 
violação de direitos.

QUANDO BUSCAR?
Em situações de ameaça de violação de direitos como violência física, psicológica, sexual, 
tráfi co de pessoas, cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, etc.

ONDE ENCONTRAR?
CREAS/Ilha
Rui Barbosa, 677 – Bairro  Agronômica
Telefone: (48) 3216-5200
CREAS/Continente
Rua Arnaldo Cândido Raulino, 183 – Bairro Estreito

CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À 
MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA

É voltado à prevenção e enfrentamento da violência contra a mulher. Oferece 
espaço de acolhimento e atendimento social, psicológico e orientação jurídica 
individual ou em grupo, visando a ruptura da situação de violência.

ONDE ENCONTRAR?
Delminda da Silveira s/ nº- Bairro Agronômica (Fundos da Promenor e ao lado da 6ª 
Delegacia de Polícia da Capital)
Telefone: (48) 3224-7373 / 3224-6605
E-mail: cremvfl oripa@gmail.com
Horário de funcionamento: Segunda a sexta-feira, das 8h às 19h
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LAZER

Neste tópico, buscamos divulgar atividades oferecidas gratuitamente no 
município de Florianópolis. Entre elas, estão projetos culturais, museus, teatros, 
cinemas, entre outros. O aplicativo da Prefeitura Municipal de Florianópolis, 
chamado Minha Floripa, que traz informações sobre os atrativos da cidade, além 
de outros dados, como mapas, transporte e deslocamento, está disponível para 
as plataformas digitais e pode ser obtido para Android/iOS pela Play Store/App 
Store.

PROJETO YOGA NO PALÁCIO
O projeto acontece no museu histórico de Santa Catarina e é uma parceria da 

fundação catarinense de Cultura (FCC) e do Curso de Extensão Projeto Práticas 
Corporais do Centro de Desportos da Universidade Federal de Santa Catarina (CDS/
UFSC). As aulas são gratuitas e as turmas são preenchidas por ordem de chegada, 
sem inscrições prévias, e limitadas a 30 pessoas.

ONDE ENCONTRAR?
Museu Histórico de Santa Catarina
Rua Tenente Silveira, 60 – Centro

MAIS INOFRMAÇÕES
Para informações atualizadas sobre datas e horários das aulas,
entre em contato pelo telefone: (48) 3665-6363
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PARQUES
Florianópolis possui alguns parques que desenvolvem também algumas ações de 

lazer. Para saber mais, entre em contato com a administração dos estabelecimentos:

PARQUE DO CÓRREGO GRANDE
O parque possui 3 trilhas e uma pista de caminhada de 1km. Conta com uma 

equipe de educadores ambientais que desenvolvem projetos de Educação Ambiental.

ONDE ENCONTRAR
R. João Pio Duarte Silva, 535 - Córrego Grande

CONTATO
Administração do Parque: (48) 3269-9551
E-mail: parquecorrego@live.com

PARQUE DE COQUEIROS
O Parque de Coqueiros possui pista de caminhada, parque infantil, quadras 

de futebol, vôlei de praia e basquetebol e uma academia ao ar livre. Para mais 
informações sobre atividades e projetos desenvolvidos, entre em contato com a 
administração do estabelecimento.

ONDE ENCONTRAR
Av. Eng. Max de Souza, s/n - Coqueiros

CONTATO 
Administração do Parque: (48) 3240-2029
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JARDIM BOTÂNICO
O parque possui área de 190 mil metros quadrados para lazer e recreação. Conta 

com pista de caminhada, parque infantil, academia ao ar livre, quadras, redário, 
espaços para exposições e horta modelo. Aberto de quinta a domingo, das 7h30min 
às 18h. Entrada gratuita.

LOCALIZAÇÃO
Rod. Admar Gonzaga, 890, Itacorubi

LAGOA DO PERI
O Parque Municipal da Lagoa do Peri é a maior Unidade de Conservação da Ilha 

de Santa Catarina, com mais de 20km². Há trilhas ecológicas e caminhos históricos, 
cada qual com suas características e ambientes, proporcionando à população e aos 
visitantes um contato efetivo com a fauna e fl ora local.

CONTATO 
Estrada Francisco Thomas dos Santos, 3150 Km 03
Telefone: (48) 3237-5660
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CULTURA E ARTE

A Fundação Catarinense de Cultura (FCC), entidade do Governo Estadual de 
Santa Catarina, administra diversos espaços culturais em Florianópolis, com opções 
de eventos e atividades gratuitas:

 » O Centro Integrado de Cultura (CIC)
 » O Cinema do CIC
 » O Museu da Imagem do Som (MISC)
 » O Museu da arte de Santa Catarina (MASC)
 » O Museu Histórico de Santa Catarina
 » A Biblioteca Pública de Santa Catarina
 » A Galeria da Alfândega (Galeria de Artesanato de Florianópolis)
 » A Casa José Boiteux
 » O Teatro Ademir Rosa
 » O Teatro Álvaro de Carvalho

MAIS INFORMAÇÕES
Maiores informações sobre as programações: http:// www.fcc.sc.gov.br/
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FUNDAÇÃO CULTURAL BADESC
A Fundação Cultural BADESC é um espaço cultural transdisciplinar. Proporciona 

diversas combinações e interligações das diferentes formas de fazer arte e propagar 
conhecimento, como cinema, performances musicais e teatrais, além de biblioteca 
com acervo de autores catarinenses.

ONDE ENCONTRAR?
Rua Visconde de Ouro Preto, 216. Centro, Florianópolis

MAIS INFORMAÇÕES
http://fundacaoculturalbadesc.com/?page_id=24

TEATRO DO SESC PRAINHA
A agenda dos eventos que ocorrem no Teatro SESC Prainha é 

atualizada mensalmente no site: http://www.sesc-sc.com.br/blog/
Os ingressos são gratuitos e devem ser retirados uma hora antes do início do evento, 
no local. O SESC também realiza outras atividades divulgadas mensalmente no site.

MAIS INFORMAÇÕES 
Para mais informações, acesse o blog ou: http://portal.sesc-sc.com.br/unidade

CASA VERMELHA
A Casa Vermelha se propõe a ser um espaço de troca entre artista e comunidade, 

oferecendo ofi cinas, cursos e eventos que possam estreitar a relação do artista com 
o público. Tudo o que acontece na Casa Vermelha é atualizado semanalmente no site.

ONDE ENCONTRAR?
Rua Conselheiro Mafra, 590 – Centro, Florianópolis
Telefone: (48) 3030.1886

MAIS INFORMAÇÕES
Site: casavermelha.art.br

1919



CENTRO DE ARTES UDESC – CEART
O CEART promove eventos e cursos relacionados à música, teatro e literatura. Na 

agenda constam exibições de fi lmes, apresentações de teatros e shows, exposições 
de arte, recitais, concertos, palestras e seminários sobre artes visuais, música e 
teatro, desfi les, e ofi cinas de danças.

MAIS INFORMAÇÕES
Site: ceart.udesc.br
Site: www.udesc.br/ceart/agenda
Telefone: (48) 3664-8300

MUSEUS

MUSEU DO HOMEM DO SAMBAQUI 

ONDE ENCONTRAR?
Colégio Catarinense. Rua Esteves Júnior, 711 - Centro.
Telefone: 3251-1516

MAIS INFORMAÇÕES
Site: http://www.colegiocatarinense.g12.br/museuhomemdosambaqui/

MUSEU HISTÓRICO DE SANTA CATARINA (Gratuito)

ONDE ENCONTRAR?
Praça XV de Novembro, 227 - Centro
Telelefone: 3665-6363
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MUSEU DO HOMEM DO SAMBAQUI 
Tombado em âmbito estadual e federal, o museu começou a ser organizado em 

1964 e possui um dos maiores acervos arqueológicos do Brasil, reunindo mais de 
cinco mil peças. Especializado em arqueologia pré-histórica, contém peças com 
aproximadamente 8 mil anos.  Conta com uma ala de Zoologia na qual há animais 
de várias espécies conservados através da taxidermia. O acervo ainda apresenta 
arte sacra, numismática (moedas e cédulas), fósseis com até 225 milhões de anos, 
utensílios indígenas e outros materiais.

Visitação: segunda a sexta das 13h30 às 17h30
Obs: Visitações em grupo sob agendamento

ONDE ENCONTRAR?
Colégio Catarinense - Rua Esteves Júnior, 711 – Centro
Contato: (48) 3251-1516

MAIS INFORMAÇÕES
Site: http://www.colegiocatarinense.g12.br/museuhomemdosambaqui/

MUSEU DA ESCOLA CATARINENSE
O edifício do museu é uma construção de 1892 e tem como objetivo principal a 

consolidação do seu espaço como ambiente educativo não formal, responsável pela 
preservação do patrimônio cultural catarinense ligado à Educação. 

ONDE ENCONTRAR?
Rua Saldanha Marinho, 196. Centro, Florianópolis

MAIS INFORMAÇÕES
Site: http://www1.udesc.br/museudaescola
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DIREITOS HUMANOS

ASSOCIAÇÃO EM DEFESA DOS DIREITOS 
HUMANOS COM ENFOQUE NA SEXUALIDADE 
(ADEH)

A ADEH é uma associação que luta pelos Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, 
Bissexuais, Travestis, e Transexuais. Desenvolve ações sociais principalmente no 
âmbito das sexualidades e das questões de gênero.

MAIS INFORMAÇÕES
Site: https://www.adehonline.com/
Endereço: Trajano 168, 3° andar, Centro - Florianópolis - SC.
Telefone: (48) 3371-0317
E-mail: atendimento.adeh.@gmail.com
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EDUCAÇÃO

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE
PARA INTEGRAÇÃO DO CEGO (ACIC)

A ACIC desenvolve atividades voltadas à habilitação, reabilitação integral, 
educação, profi ssionalização, e convivência direcionadas às pessoas cegas ou com 
baixa visão.

ONDE ENCONTRAR?
Rod. Virgílio Várzea, 1300 – Saco Grande.
Telefone: (48) 3261-4500
Site: acic.org.br

ASSOCIAÇÃO DE SURDOS 
A GRANDE FLORIANÓPOLIS (ASG)

A ASGF visa garantir os direitos das pessoas surdas por meio de ações que 
acolham as demandas apresentadas pelos usuários da entidade. Oferece iniciativas 
de promoção de esporte e lazer, cadastro e encaminhamento de pessoas surdas 
para a obtenção de benefícios sociais, atendimento jurídico, acompanhamento ao 
mercado de trabalho, entre outras.

ONDE ENCONTRAR?
Rua Trajano, 168, Edifício Berenhauser 6º - Centro
Site: http://www.asgfsurdos.org.br/
Telefone: (48) 3322-0530 ou 3039-1012
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APAE
A Associação presta serviços especializados nas áreas da saúde, educação e 

assistência social às pessoas com defi ciência intelectual associada ou não a outra 
defi ciência (defi ciência múltipla) e transtornos invasivos do desenvolvimento/
autismo e às suas famílias desde o nascimento até a idade adulta.

A equipe multidisciplinar realiza avaliação diagnóstica para verifi car elegibilidade 
para o atendimento e encaminhamentos. Oferece atendimento pedagógico, 
psicossocial, de terapia ocupacional, Fisioterapia, Artes, Educação Física,, 
Neurologista, e Psiquiatria.

ONDE ENCONTRAR?
Rod. Admar Gonzaga, 2937 – Itacorubi
Telefone: (48) 3953-3000

ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DO AUTISTA 
(AMA)

Serviço de atendimento específi co às pessoas com Transtorno do Espectro 
Autista (TEA) e suas famílias. Oferece  avaliação nas áreas de Fonoaudiologia, 
Neuropsicopedagogia e Psicologia, atendimento e Fonoaudiologia, Musicoterapia, 
Educação Especial Comportamental e Educação Física, orientação aos pais 
e familiares, cursos e palestras, atividades sociais e esportivas. Também são 
realizadas reuniões mensais para os familiares com trocas de informações e 
palestras (sempre na terceira quinta –feira de cada mês).

O QUE LEVAR?
Cópias do laudo diagnóstico do TEA, da certidão de nascimento, dos documentos de 
identidade e CPF do responsável, e do comprovante de residência.

ONDE ENCONTRAR?
Rua Souza Dutra, 837 – Estreito
Telefone: (48) 3025-5140 ou 3244-6009
Sites / e-mail: www.amafl orianopolis.org.br
www.facebook.com/amafl orianopolis
amafl orianopolis@hotmail.com  |  capacitacoesama@gmail.com
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FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO 
ESPECIAL (FCEE)

A FCEE, vinculada à Secretaria de Estado da Educação, é responsável pela 
defi nição e coordenação de políticas de Educação Especial. Conta com dez centros 
de atendimento especializado, que são espaços de estudos, discussões e pesquisas 
em suas respectivas áreas de atuação. O público-alvo é composto por pessoas com 
defi ciência (visual, auditiva, mental, física, e múltipla), transtornos do espectro autista, 
do défi cit de atenção/hiperatividade e com altas habilidades/superdotação.

ONDE ENCONTRAR?
Rua Paulino Pedro Hermes, 2785, Nossa Senhora do Rosário – São José
Telefone: (48) 3381-1600
Site: http://www.fcee.sc.gov.br/index.php
Atendimento de segunda à sexta das 7hrs às 19hrs
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OPORTUNIDADES
DE ESTÁGIO

Além da Central de Estágios da UFSC (https://estagios.ufsc.br/), você pode 
acompanhar vagas de estágio em diferentes entidades no município.

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA/ESCOLA 
(CIIE)

Para concorrer às vagas de estágio, o estudante deve realizar seu cadastramento 
pelo site ou pessoalmente.

ONDE ENCONTRAR?
Rua Antônio Dib Mussi, 473, Térreo – Centro
Telefone: (48) 3216-1400 ou 3216-1406
Site: cieesc.org.br

FEPESE
Confi ra as vagas de estágios disponíveis no site: novosite.fepese.org.br/vagas-

de-estagio

ONDE ENCONTRAR? 
Campus Universitário, Trindade
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INSTITUTO EUVALDO LODI – IEL/FIESC
Acesse o site para realizar o cadastro e concorrer às vagas: http://ielsc.org.br/

estagio-responsavel-estudantes

ONDE ENCONTRAR? 
Rod. Admar Gonzaga, 2675 – Itacorubi

PROGRAMA NOVOS VALORES
O Programa Novos Valores, iniciativa do Governo de Santa Catarina, proporciona 

aos estudantes a oportunidade de colocar seus conhecimentos em prática e observar 
como funciona o mundo corporativo com a experiência de estágio no setor público.

CONTATOS
Secretaria de Estado da Administração
Site:http://www.portaldoservidor.sc.gov.br/conteudo/novos-valores-para-estudantes
Telefone: (48) 3665-1658 / 3665-1649 / 3665-1996
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OPORTUNIDADES
DE EMPREGO

SISTEMA NACIONAL DE EMPREGOS (SINE)
O SINE busca facilitar a inserção ou reinserção no mercado de trabalho. Uma 

iniciativa do governo federal com contrapartida do governo do Estado, é vinculado, 
em Santa Catarina, à Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e 
Habitação (SST). Um dos serviços prestados é a intermediação de Mão de Obra, um 
cruzamento entre os dados do interessado com as vagas disponíveis nos postos de 
atendimento. Há também atendimento psicossocial em postos vinculados à SST. As 
equipes dão dicas sobre elaboração de currículo e entrevista de emprego. Também 
é feita a intermediação de vagas para pessoas com defi ciência.

ONDE ENCONTRAR?
Av. Mauro Ramos, 722 – Centro
Telefone: (48) 3664-0800
Horário de Funcionamento: 9 às 18hs.
Rua João Born, 360- centro Biguaçu
Telefone: (48) 3243-4266
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BALCÃO DE OPORTUNIDADES MUNICIPAL (BOM)
O Balcão de Oportunidades atende pessoas em busca de oportunidades 

de emprego e oferece cursos de qualifi cação e capacitação. Os currículos são 
cadastrados e encaminhados para cursos, seleção do perfi l de acordo com solicitação 
das empresas, entrevista de emprego e para as empresas. As informações, tais 
como os currículos e oportunidades disponíveis podem ser acessadas pelo site:

ONDE ENCONTRAR?
Rua Deodoro, nº 209, Terreo – Centro
Telefone: (48) 3251-6164
E-mail: bom.igeof@pmf.sc.gov.br
Atendimento: 9hrs às 18hrs

Rua Jerônimo Coelho, n°60, box 77- Centro
Telefone: (48) 3333-9640

Rua Deodoro, n° 209, 4° andar- Centro
Telefone: 3333-2404
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