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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 outros projetos, ações e serviços são desenvolvidos na 

UFSC e podem ser acessados de forma gratuita. Eles, no entanto, 

não são o foco desta cartilha. Você pode conhecer algumas dessas 

iniciativas através das páginas estrutura.ufsc.br/servicos-gratuitos/ e 

calouros.ufsc.br ou pelo portal da UFSC: ufsc.br. 

Esperamos que este 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! 

 

 

Setor de Psicologia Educacional da CoAEs/PRAE 

Telefone: (48) 3721-6468 

E-mail: psicologia.prae@contato.ufsc.br 

Acesso à página da Psicologia/PRAE (link externo)   

mailto:psicologia.prae@contato.ufsc.br
https://prae.ufsc.br/psicologia/
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SAÚDE 

 

ALÔ SAÚDE 

O Alô Saúde Floripa é um serviço da Prefeitura Municipal de 

Florianópolis de orientação, atendimento pré-clínico e informação 

em saúde por telefone, vídeo chamada ou chat. A equipe de 

enfermeiros e técnicos de enfermagem está à disposição durante 

24 horas por dia, 7 dias por semana. As ligações são ilimitadas e 

gratuitas.  

Os serviços ofertados são: informações em saúde, direcionamento 

do trajeto do usuário no sistema de saúde (orientação à pessoa se 

ela deve ir e quando é necessário procurar um Centro de Saúde, 

uma Unidade de Pronto Atendimento ou um Hospital), atendimento 

pré-clínico, agendamento de consultas. Por exemplo: dúvidas sobre 

medicamentos,calendário vacinal e possíveis reações vacinais, 

surtos/epidemias (sarampo,coronavírus), dificuldades com 

amamentação, ou dúvidas sobre gravidez, entre outras. 
COMO ACESSAR? 

Telefone: 0800-333-3233 

Acesso à página do Alô Saúde (link externo) 

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   

https://www.pmf.sc.gov.br/sites/alosaudefloripa/index.php?pagina=home&menu=0
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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, Saúde da Mulher, 

Saúde Mental, Prevenção do Câncer e Controle do Tabagismo, 

Rede de Atenção às Vítimas de Violência e Saúde Bucal, que 

atuam de forma articulada (pela rede de atenção) dentro de todos 

os níveis do SUS.¹  

O QUE LEVAR? 

Para fazer o seu cadastro na UBS: cartão SUS (se já tiver), RG e 

comprovante de endereço atualizado. 

Agora você pode se cadastrar pelo celular ou computador, sem sair 

de casa: tenha em mãos um documento válido com CPF e um 

comprovante de residência. Fale com sua Equipe pelo Whatsapp ou 

Email:  

ONDE ENCONTRAR? 

Encontre a localização e o telefone da UBS mais próxima de sua 

residência, de acordo com o seu bairro.    

 Sites: 

Acesso à página com informações sobre localização e contatos das 

UBS do município (link externo)  |  

Contatos de Whatsapp das UBS de Florianópolis: 

Acesso à pagina com contatos de whatsapp dos centros de saúde 

do Município (link externo)  

  

 

 

ACADEMIAS DA SAÚDE  

 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. Nesses polos são 

desenvolvidas atividades por profissionais do Programa e são 

http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/saude/index.php?cms=centros+de+saude&menu=0
http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/saude/index.php?cms=centros+de+saude&menu=0
https://sus.floripa.br/centrosdesaude/
https://sus.floripa.br/centrosdesaude/


7 

potencializadas pelos profissionais do NASF, da Estratégia de 

Saúde da Família (ESF) e das Unidades Básicas de Saúde (UBS), 

dentre os eixos de atividades encontram-se práticas corporais e 

atividades físicas;  produção do cuidado e de modos de vida 

saudáveis; promoção da alimentação saudável; práticas integrativas 

e complementares; práticas artísticas e culturais; educação em 

Saúde; planejamento e gestão; e mobilização da comunidade. 

Como ponto de atenção no território, complementam o cuidado 

integral e fortalecem as ações de promoção da saúde em 

articulação com outros programas e ações de saúde.² 

 

ONDE ENCONTRAR? 

Acesso à página Academias de Saúde (Link Externo) 

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. Conta com uma equipe 

multiprofissional 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 

multiprofissional, atendimento em grupo terapêutico, atendimento 

familiar, oficinas terapêuticas, desintoxicação (CAPSad Ilha e 

Continente), articulação com a rede de saúde e reabilitação 

Psicossocial e Reinserção Social.4 5 

O QUE LEVAR? 

Cartão SUS e RG 

*É necessário ter cadastro em uma Unidade Básica de Saúde 

(posto de saúde) de Florianópolis  

http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/esportes/index.php?cms=locais+das+++academias+da+saude&menu=0
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 ONDE ENCONTRAR?  

CAPS Ponta do Coral 

Rua José Cândido da Silva, n° 125, Balneário – Estreito 

Telefone: (48) 3228-5074  

Horário: 8h às 18h (segundas, terças, quintas e sextas) e 12h às 

18h (quartas) / Para acolhimento, chegar com antecedência ao 

fechamento do setor. 

Sites: Acesso à página do CAPS Ponta do Coral (link externo)  

Acesso à página da prefeitura sobre centros de atenção 

psicossocial (link externo) 

CAPS AD (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 dificultem estabelecer laços sociais e realizar 

projetos de vida.5  

O QUE LEVAR? 

Cartão SUS e RG. 

Obs: O cadastro do SUS deve estar atualizado. Para isso, procure a 

Unidade Básica de Saúde mais próxima de sua residência com RG 

e comprovante de residência. 

ONDE ENCONTRAR? 

CAPSad Ilha 

Rua Vereador Frederico Veras, nº 60 - Pantanal 

(48) 3269-8799 

Horário: seg., ter., qui e sex. - 8h às 17h (acolhimento) - quarta das 

13h às 17h 

Site: Acesso à página do caps AD (link externo) 

 

CAPSad Continente 

Rua Gualberto Senna, 275 – Jardim Atlântico 

(48) 3240-5472 / (48) 3240-5679   

https://capspontadocoral.wordpress.com/enderecos/
http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/saude/index.php?cms=saude+mental&menu=5&submenuid=153
http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/saude/index.php?cms=saude+mental&menu=5&submenuid=153
https://capsadilhapmf.wordpress.com/institucional/
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Horário: segunda a sexta - 8h às 18h (atendimento geral) | 8h às 

17h (acolhimento) 

CAPSi INFANTIL 

 O CAPSi atende crianças e adolescentes que apresentam 

intenso sofrimento psíquico decorrente de transtornos mentais 

graves e persistentes, incluindo aqueles relacionados ao uso de 

substâncias psicoativas.5 

 

COMO ACESSAR 

Consulte o médico de família ou enfermeira da Unidade Básica de 

Saúde mais próxima de sua residência para avaliação e 

encaminhamento ao CAPSi. 

O QUE LEVAR?  

Documento de identificação e cartão SUS 

ONDE ENCONTRAR? 

Rua Santos Dumont, 124 - Centro 
Contatos: (48) 3228-5074/ 3324-1399 

Horário de funcionamento: segunda a sexta das 8h às 18h 

Horário de acolhimento (1a vez): segunda a sexta das 8h às 16h 

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA 24H) 

As UPAs fazem parte da Política Nacional de Urgência e 

Emergência e tem por objetivo concentrar os atendimentos de 

saúde de complexidade intermediária e reduzir os atendimentos nos 

prontos-socorros, ampliando e melhorando o acesso dos usuários 

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.6 

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.  
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ONDE ENCONTRAR? 

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte da Ilha 

Rod. Francisco Faustino Martins – Canasvieiras (próximo ao 

Terminal de Integração de Canasvieiras)  

Contatos: (48) 3261-0624 (recepção) 

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Sul da Ilha 

SC 405, nº 682 – Rio Tavares (próximo ao Terminal de Integração 

do Rio Tavares). 

Contato: (48) 3239-1701 (recepção)  

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Continente 

Rua Gualberto Senna, 300 - Jardim Atlântico 

Contato: (48) 3039-7535 (recepção) 

GRUPO DE APOIO À PREVENÇÃO DA AIDS (GAPA) 

O GAPA disponibiliza serviços na área da saúde, educação, 

assistência social e jurídica, às pessoas vivendo, convivendo ou em 

situação de vulnerabilidade para HIV/AIDS, hepatites virais ou 

outras infecções sexualmente transmissíveis. As atividades são 

tanto individuais quanto coletivas e voltadas para crianças, 

adolescentes, jovens, adultos, idosos, gestantes, pessoas com 

deficiência, de forma a considerar e respeitar os aspectos sócio-

culturais de cada segmento.7 

ONDE ENCONTRAR? 

Rua Felipe Schmidt, 882 – Centro 

Telefone: (48) 3222-1510 

Whatsapp: (48) 988371826   

MAIS INFORMAÇÕES: 

Mais informações:Acesso à página do GAPA (link externo)  

https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNS8lJr1pvq3Lwulz8TCg-Ri_rRgaQ:1573068237200&q=upa&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=-27585512,-48594186,12664&tbm=lcl&ved=2ahUKEwje_vDrp9blAhVVHrkGHZJyCJ8QtgN6BAgKEAQ&tbs=lrf:!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:2&rldoc=1
https://pt-br.facebook.com/gapaflorianopolis/
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ATENDIMENTO PSICOLÓGICO EM CLÍNICAS-ESCOLA E 

OUTROS 

As clínicas-escola são espaços de formação para estudantes 

e profissionais de Psicologia que disponibilizam atendimento 

psicológico à população. Os atendimentos podem ser gratuitos ou 

com valores mais acessíveis.8 

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 mais informações. 

 

ONDE ENCONTRAR? 

 

ASSIM – Associação Instituto Movimento 

Atendimento online em grupo (gratuito) e individual. 

Contato pelo Whatsapp: (48) 991562354 

Acesso à página da Associação Instituto Movimento (link externo) / 

e-mail: assim@sistemica.com.br 

 

Comunidade Gestáltica 

Rua irmão Joaquim, 169 – Centro 

Atendimento: gratuito para pessoas em vulnerabilidade financeira, a 

ser analisada pela instituição. 

Telefone: (48) 3222-7777 

Acesso a página da Comunidade Gestáltica (link externo) E-

mail:centro@comunidadegestaltica.com 

 

Movimento Porta Aberta 

Rua Álvaro de Carvalho, 155, 4º andar – Centro 155  

 Presencialmente, de segunda à sexta, das 9h às 12h e das 14h às 

17h  

https://www.assimsc.org.br/
mailto:assim@sistemica.com.br
http://comunidadegestaltica.com.br/
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Atendimento: gratuito 

Telefone: (48) 3222-1187  

 

Serviço de Psicologia Unisul 

 Rua Trajano, 219 - Centro 

Atendimento ocorrendo em modo online, apenas para adultos. Para 

inscrição é necessário o preenchimento de um cadastro, através do 

link de acesso abaixo: 

Acesso à página do serviço de Psicologia da Unisul (link externo) 

Telefone::(48) 3279-1083 

E-mail: servico.psicologia@unisul.br 

Atendimento: Gratuito. 

 

Familiare Instituto Sistêmico 

Rua Acadêmico Reinaldo Consoni, 200 - Santa Mônica 

Site: Acesso à página do Instituto Familiare ( link externo) 

Telefone: (48) 3233-4635 

Horário: Segunda a sexta das 13h30 às 19h30 

 

Locus Psicodrama 

Rua Raul Machado, 60 – Centro 

Telefone: (48) 3222-1707 / (48) 3333-7546 / (48) 996680011 

Acesso ao site da Locus Psicodrama (link externo) /e-mail: 

contato@locuspsicodrama.com.br 

 

CEPSI – Centro de Produção de Saberes e Práticas em 

Psicologia 

Faculdade CESUSC, Rod. SC 401, Km 10, Santo Antônio de 

Lisboa. Atendimento gratuito 

Horário: Segunda à sexta das 8h às 19h  

Telefone: (48) 3239-2600 / e-mail: cepsi@cesusc.edu.br / Acesso 

ao site do Cepsi (link externo) 

 

Comunidade Gestáltica 

Rua irmão Joaquim, 169 – Centro 

Atendimento: valor social 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RyjwYb4Qy0Wg11IxU67VdqgYoNP7esVHv0tNtGux33BUMjFSVE9RNEZKS1NLM1dZNk1OTlBaOFlLSS4u
mailto:servico.psicologia@unisul.br
http://institutofamiliare.com.br/clinicas/clinica-social/
http://locuspsicodrama.com.br/
mailto:cepsi@cesusc.edu.br
http://www.cesusc.edu.br/universo-cesusc/servicos-a-comunidade
http://www.cesusc.edu.br/universo-cesusc/servicos-a-comunidade
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Telefone: (48) 3222-7777 

Site:Acesso à página da Comunidade gestáltica (link Externo) E-

mail:centro@comunidadegestaltica.com 

 

Locus Psicodrama 

R. Corália Ferreira da Luz, 15 - Centro, Florianópolis - SC, 88020-

650 

Atendimento: valor social 

Telefone: (48) 3222-1707 / (48) 996680011 

Horário: Segunda a quarta das 8h às 21h e quinta a sexta das 8h às 

17h 

Site: Acesso ao site de Locus Partner (link externo) /e-mail: 

contato@locuspsicodrama.com.br 

 

Psicanálise na Praça 

“Psicanálise na Praça” reúne praticantes de Psicanálise que 

buscam torná-la acessível em locais públicos na cidade de 

Florianópolis. O atendimento é gratuito, por ordem de chegada e 

feito pelo(a) analista que estiver disponível no momento. Em caso 

de chuva, a suspensão das atividades será informada através das 

redes sociais. 

Como participar? 

Para solicitar atendimento, basta escrever  para 

psicanalisenarua.floripa@gmail.com nos seguintes dias e horários 

- terças entre 10h e 13h 

- quartas entre 14 e 16h 

Os atendimentos são online, individuais, gratuitos e por ordem de 

chegada.  

http://comunidadegestaltica.com.br/
http://locuspsicodrama.com.br/
mailto:contato@locuspsicodrama.com.br
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Local: Praça dos Bombeiros (Praça Getúlio Vargas, 549) - Centro 

Para maiores informações, acesse a página: Acesso ao site 

psicanálise na Praça (link externo) 

 

Mapa Saúde Mental  

Site criado para conectar as pessoas em sofrimento psíquico 

aos locais de cuidado em saúde mental que oferecem atendimento 

presencial, gratuito ou com valores sociais. O objetivo é unir 

pessoas em sofrimento mental aos serviços de cuidado disponíveis 

online ou em sua região. Link externo para o site 

 

Syntese Espaço de escuta e apoio  

Site com psicólogos voluntários que oferecem atendimentos na 

modalidade Plantão Psicológico. Tem como objetivo ofertar uma 

escuta empática e acolhimento. Os atendimentos são feitos através 

do Whatsapp, optando pela ligação de voz ou de vídeo. No site 

você encontra os dias e horários disponíveis para atendimento. Link 

externo para o site 

 

Acolhe LGBT  

Uma plataforma que conecta pessoas LGBT+ que precisam de 

acolhimento psicológico com profissionais voluntários 

Público: pessoas LGBT+ maiores de 18 anos Link externo para o 

site  

https://www.facebook.com/psicanalisenapraca.floripa/
https://www.facebook.com/psicanalisenapraca.floripa/
https://mapasaudemental.com.br/atendimento-online-para-todos-os-publicos/
https://nucleosyntese.com.br/espaco-de-escuta-e-apoio/
https://nucleosyntese.com.br/espaco-de-escuta-e-apoio/
https://www.acolhelgbt.org/
https://www.acolhelgbt.org/
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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) e sua porta de entrada. Tem o 

objetivo de prevenir situações de vulnerabilidade 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.9 

QUANDO BUSCAR? 

O CRAS tem como público prioritário os beneficiários de 

algum benefício da Assistência Social, ou famílias ou indivíduos em 

situação de vulnerabilidade social devido à fragilização dos vínculos 

familiares ou com a comunidade.9 

O QUE LEVAR? 

RG ou outro documento com foto 

ONDE ENCONTRAR? 

Verifique qual CRAS é referência para você de  acordo com o bairro 

de sua residência.  

A listagem dos CRAS de Florianópolis você encontra no link: 

Página com a listagem dos CRAS de Florianópolis - link externo 

 

CAD ÚNICO 

 O Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) é um 

instrumento de coleta de dados e informações com o objetivo de   

http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/semas/index.php?cms=locais
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identificar todas as famílias de baixa renda existentes no país, com 

benefícios como a ID jovem, Tarifa social, entre outros. 

Podem se cadastrar no CadÚnico as famílias que tenham 

renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa ou 3 salários 

mínimos familiares. Aquelas famílias que tenham renda superior a 

meio salário mínimo poderão ser incluídas no CadÚnico, desde que 

sua inclusão esteja vinculada à seleção ou ao acompanhamento de 

programas sociais implementados pela União, estados ou 

municípios.  

ONDE ENCONTRAR? 

Link externo 

Para fazer a inscrição no CAD ÚNICO compareça ao CRAS 

próximo à sua residência . 

O QUE LEVAR: 

Documentos originais de todas as pessoas que moram na casa da 

família: 

* Carteira de identidade; 

* CPF; 

* Título de eleitor; 

*Comprovante de Residência: conta de água, luz ou telefone; 

* Carteira de trabalho para todos os maiores de 18 anos, mesmo 

que não esteja assinada; 

* Comprovante de renda ou benefício: declaração de trabalho 

autônomo, extrato bancário para pensionista ou aposentado; 

* Certidão de nascimento; 

*Atestado de frequência escolar atualizado, também para crianças 

de creches e Núcleos de Educação Infantil (com validade de 30 

dias). 

  

COMO ACESSAR: 

Para fazer a inscrição no CAD ÚNICO, compareça ao CRAS 

próximo à sua residência ou com os documentos necessários.                             

Endereços e contatos disponíveis em: Link externo   

https://www.gov.br/pt-br/servicos/inscrever-se-no-cadastro-unico-para-programas-sociais-do-governo-federal
http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/semas/index.php?cms=locais
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ID JOVEM  

 

A Identidade Jovem garante a estudantes de 15 a 29 anos e de 

baixa renda, direito a viagens interestaduais gratuitas e meia 

entrada em shows, eventos e teatros. Para ter direito a usar a ID 

Jovem – Identidade Jovem, além de cumprir as regras previstas em 

lei, o jovem de 15 a 29 anos também deve estar inscrito no 

Cadastro Único. Este é um sistema do Governo Federal, que 

controla a inscrição de todos os beneficiários de programas sociais, 

com o intuito de fornecer os benefícios somente aos cidadãos que 

realmente dele necessitam.10 

Para emitir o ID Jovem, acesse este link externo 

Mais informações neste link externo 

 

 

 

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.11 

QUANDO BUSCAR? 

Em situações de ameaça de violação de direitos como 

violência física, psicológica, sexual, tráfico de pessoas, 

cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, etc. 

ONDE ENCONTRAR?  

https://idjovem.com/id-jovem-viagens-gratuitas/
https://idjovem.juventude.gov.br/emitir-id-jovem
https://www.gov.br/mdh/pt-br/idjovem
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CREAS/Ilha 

Rua Rui Barbosa, n° 677 – Bairro  Agronômica 

Horário: 

Telefone: (48) 3216-5200 

 

CREAS/Continente 

Rua Manoel Pizzolati, 311 – Jardim Atlântico 

Telefone: (48) 3348-0896 

Horário: Segunda a sexta, das 8h às 19h 

 

 

CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À MULHER EM 

SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA (CREMV) 

É voltado à prevenção e ao 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.12 

ONDE ENCONTRAR? 

Rua Delminda da Silveira, 811- Bairro Agronômica (Fundos da 

Promenor e ao lado da 6ª Delegacia de Polícia da Capital). 

Telefone: (48) 3224-7373 / 3224-6605 

E-mail: cremvfloripa@gmail.com ou cremv@pmf.sc.gov.br 

Horário: segunda a sexta-feira, das 9h às 17h 

Site: Acesso à página (link externo) 

 

LAZER 

 Neste tópico, buscamos divulgar atividades oferecidas 

gratuitamente no município de Florianópolis. Entre elas, estão 

projetos culturais, museus, teatros e cinemas.   

http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/semas/index.php?pagina=servpagina&id=4610
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PARQUES 

Florianópolis possui alguns parques que desenvolvem ações 

de lazer. Para saber mais, entre em contato com a administração 

dos estabelecimentos: 

 

PARQUE DO CÓRREGO GRANDE 

O parque possui trilhas e uma pista de caminhada de 1km. 

Conta com uma equipe que desenvolve projetos de Educação 

Ambiental. 

 

ONDE ENCONTRAR 

R. João Pio Duarte Silva, 535 - Córrego Grande 

Administração do Parque: (48) 3269-9551 

Horário de funcionamento: 6h30 às 18h, exceto segunda 

MAIS INFORMAÇÕES 

Acesso à página do parque do Córrego-Link externo 

 

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 informações sobre atividades e projetos 

desenvolvidos, entre em contato com a administração do 

estabelecimento.13 

Administração do Parque: (48) 3240-2029.  

Horário de funcionamento: O horário de atendimento é das 8h às 

22h, de segunda a domingo.  

Localização: Av. Engenheiro Max de Souza, s/n, Coqueiros  

http://portal.pmf.sc.gov.br/entidades/floram/index.php?cms=agendamentos+e+informacoes&menu=6&submenuid=415
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JARDIM BOTÂNICO 

O parque possui área de 190 mil metros quadrados para lazer 

e recreação. Conta com pista e caminhada, parque infantil, 

academia ao ar livre, quadras, redário, espaços para exposições e 

horta modelo.  

ONDE ENCONTRAR 

Localização: Rod. Admar Gonzaga, 742-782, Itacorubi. 

Administração: (48) 3261-4818 

Funcionamento: Aberto à visitação de terça a domingo, das 7h30min 

às 18h, com fechamento dos portões às 17h30min. 

MAIS INFORMAÇÕES 

Acesso à página do jardim botãnico (Link externo) 

Acesso à página do facebook do jardim botânico (link externo) 

 

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 com a fauna e flora local. Proibida a entrada 

de animais, e veículos motorizados.14 

ONDE ENCONTRAR 

Localização: Rod. “Seu Chico” Francisco Thomaz dos Santos, 3150, 

Km 03, Morro das Pedras. 

Telefone: (48) 3237-5660 

Horário de atendimento: domingo a domingo das 7h às 19h 

MAIS INFORMAÇÕES 

Acesso ao site da Lagoa do Peri (link externo)  

http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/comcap/index.php?cms=visitacao&menu=6&submenuid=1676
https://pt-br.facebook.com/florianopolisbotanicgarden/
https://turismo.pmf.sc.gov.br/o-que-fazer/item/parque-municipal-lagoa-do-peri
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CULTURA E ARTE 

FUNDAÇÃO CATARINENSE DE CULTURA 

A Fundação Catarinense de Cultura (FCC) é uma entidade do 

Governo Estadual de Santa Catarina que administra diversos 

espaços culturais em Florianópolis, com opções de eventos e 

atividades gratuitas como: 15 o Centro Integrado de Cultura (CIC), o 

Cinema do CIC O Museu da Imagem e do Som | (48) 3664-2650, o 

Museu de Arte de Santa Catarina (MASC), o Museu Histórico de 

Santa Catarina, a Galeria da Alfândega (Galeria de Artesanato de 

Florianópolis), a Casa José Boiteux, o Teatro Ademir Rosa e o 

Teatro Álvaro de Carvalho. 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 

Informações sobre as programações: http://www.fcc.sc.gov.br/  

Informações gerais: (48) 3664-2555 

Contatos: acesso à página da Fundação Catarinense de Cultura 

(link externo) 

Atendimento: segunda a sexta-feira, das 12h às 19h 

Endereço: Av. Gov. Irineu Bornhausen, 5600 - Agronômica 

                

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. Todas as atividades são 

gratuitas.16 

ONDE ENCONTRAR? 

Rua Visconde de Ouro Preto, 216 - Centro 

Telefone: (48) 3224-8846 

Atividades: Cineclube, cursos, oficinas e exposições 

Horário: segunda a sexta, das 13h às 19h 

Email: fundacaoculturalbadesc@gmail.com  

http://www.fcc.sc.gov.br/
https://www.cultura.sc.gov.br/index.php/a-fcc/sobre/fale-conosco
https://www.cultura.sc.gov.br/index.php/a-fcc/sobre/fale-conosco
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MAIS INFORMAÇÕES 

Acesso à página da Fundação Cultural badesc (link externo) 

 

TEATRO DA UBRO 

O Teatro da Ubro constitui um local para apresentações de 

pequenos espetáculos, ensaios e laboratório de pequenas 

companhias de teatro, dança e música.17 

ONDE ENCONTRAR? 

Escadaria da Rua Pedro Soares nº 15 - Centro 

Fundos do Colégio Bom Jesus 

Funcionamento: terça a sexta-feira, das 13h às 19h 

                      sábado e domingo durante os espetáculos 

Contato: (48) 3222-0529 

 

 

TEATRO DO SESC PRAINHA 

A agenda dos eventos que ocorrem no Teatro SESC Prainha 

é atualizada mensalmente no site: link externo 

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.18 

Para mais informações, acesse o blog ou os seguintes sites: 

link externo,  link externo 

link externo 

ONDE ENCONTRAR? 

Travessa Siryaco Atherino, 100 - Centro 

Telefone: (48) 3229-2200 / 3229-2208 ou 2209 

E-mail:prainha@sesc-sc.com.br  

Horário: seg a sex: 8h às 22h | Sáb: 9h às 15h  

http://fundacaoculturalbadesc.com/
http://www.sesc-sc.com.br/blog/
http://portal.sesc-sc.com.br/unidade
https://www.sesc.com.br/noticias/?cat=cultura
https://sesc-sc.com.br/site/portal/unidades/sesc-prainha-florianopolis
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CENTRO DE ARTES UDESC – CEART 

O CEART promove eventos e cursos relacionados à música, 

teatro e literatura. Na agenda, constam exibições de filmes, 

apresentações de teatros e shows, exposições de arte, recitais, 

concertos, palestras e seminários sobre artes visuais, música e 

teatro, desfiles e oficinas de danças. 19 

ONDE ENCONTRAR? 

Av. Madre Benvenuta, 1907 - Itacorubi 

ceart.udesc.br 

Telefone: (48) 3664-8300 

Horário: 7h às 19h 

MAIS INFORMAÇÕES 

Acesso ao site do CEART (link externo) 

 

MUSEUS 

 

MUSEU HISTÓRICO DE SANTA CATARINA (MHSC) 

 Presente na cultura catarinense desde 1978, o MHSC tem 

como principal objetivo “fortalecer a História de Santa Catarina, 

desenvolvendo ações de Preservação, Comunicação, Pesquisa e 

Gestão qualificada”.20 

Consulte, no site, o valor da entrada e o público com direito a meio-

ingresso ou entrada franca. Aos domingos, a entrada é gratuita para 

o público em geral.20 

ONDE ENCONTRAR? 

Praça XV de Novembro, 227 - Centro 

O MSHC oferece a possibilidade de agendamento de visitas através 

do email: mhsc@fcc.sc.gov.br.   

https://www.udesc.br/ceart/agenda
mailto:mhsc@fcc.sc.gov.br
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Visitação: segunda-feira, das 13h às 17h; de terça a sexta-feira, das 

10h às 17h; e aos sábados, das 10h às 14h. 

Telefone: (48) 3665-6363 

 

 

MUSEU DA ESCOLA CATARINENSE (MESC/UDESC) 

 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. A entrada no museu é 

gratuita.21 

ONDE ENCONTRAR? 

Rua Saldanha Marinho, 196 - Centro 

horário de funcionamento: segunda a sexta das 13h às 19h; sábado 

das 10h às 16h 

Telefone: (48) 3664-8110 ou (48) 3664-8113 

Acesso ao site do Museu da escola catarinense (link externo) 

E-mail: museudaescola@udesc.br 

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, o Museu contém peças 

com aproximadamente 8 mil anos e 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. A entrada no museu é 

gratuita.22 

Horário de funcionamento: segunda a sexta das 09h às 16h 

Obs: Visitações em grupo sob agendamento.  

https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNR1jrJTge7EUlo546rxCeVezSkSug%3A1573670949279&ei=JVDMXbvXEIyp5OUPh8y2sAU&q=museu+da+escola+catarinense&oq=museu+da+escola+&gs_l=psy-ab.1.0.0l10.1169.1169..2280...0.2..0.136.136.0j1......0....1..gws-wiz.......0i71._OKwZkS5fBc
http://www1.udesc.br/museudaescola
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ONDE ENCONTRAR? 

Colégio Catarinense - Rua Esteves Júnior, 711 - Centro 

Contato: (48) 3251-1516 | E-mail: 

museu@colegiocatarinense.g12.br 

   

 

EDUCAÇÃO 

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE PARA INTEGRAÇÃO DO CEGO 

(ACIC) 

A ACIC desenvolve atividades voltadas à habilitação, 

reabilitação integral, educação, profissionalização, e convivência 

direcionadas às pessoas cegas ou com baixa visão.23  

ONDE ENCONTRAR? 

Rod. Virgílio Várzea, 1300 - Saco Grande 

Telefone: (48) 3261-4500  

Horário: 8h às 12h e das 13h às 17h 

Email: acic@acic.org.br  

Site:Acesso ao site da ACIC (link externo) 

ASSOCIAÇÃO DE SURDOS DA GRANDE FLORIANÓPOLIS 

(ASGF) 

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.24 

ONDE ENCONTRAR? 

Atendimento somente com horário agendado.   

mailto:acic@acic.org.br
https://acic.org.br/
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Para ouvintes agendarem um horário de atendimento:  (48) 3322 - 

0530 

Para surdos/as agendarem atendimento: link externo 

Rua Deodoro, 209, Centro - Florianópolis/SC 

Centro de Convivência: Rua Manoel Soares de Azevedo Maia, nº 

351, Carianos 

Link externo para a pagina da Associação catarinense dos Surdos | 

Link externo para a pagina da Associação catarinense dos Surdos  

Horário: 9h às 18h 

Telefone: (48) 3322-0530  

E-mail: contato@asgfsurdos.com.br 

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ALUNOS DOS EXCEPCIONAIS 

(APAE) 

A Associação presta serviços especializados nas áreas da 

saúde, educação e assistência social às pessoas com deficiência 

intelectual associada ou não a outra deficiência (deficiência 

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 

verificar elegibilidade para o atendimento e encaminhamentos. 

Oferece atendimento pedagógico, psicossocial, de terapia 

ocupacional, fisioterapia, artes, educação física, neurologia, e 

psiquiatria. 25 

ONDE ENCONTRAR? 

Rod. Admar Gonzaga, 2937 – Itacorubi 

Horário:: 8 às 17 h 
Telefone: (48) 3953-3000 / E-mail: 

secretaria@apaeflorianopolis.org.br 

Acesso pagina APAE Florianópolis- link externo 

Acesso página APÀE Brasil-link externo   

http://encurtador.com.br/fknB9
http://www.asgfsurdos.org.br/
http://www.facebook.com/asgf.deflorianopolis/
mailto:secretaria@apaeflorianopolis.org.br
https://www.apae.floripa.br/site/
http://florianopolis.apaesc.org.br/
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Acesso página Facebook APAE Florianópolis-link externo 

ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DO AUTISTA (AMA) 

Serviço de atendimento específico 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).26 

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 Profa. Maria Madalena Moura Ferro, 227 – Estreito 

Telefone: (48) 3025-5140 

Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h  

Acesso página AMA Florianópolis-Link externo  

 Acesso Instagram AMA Florianópolis- link externo 

E-mail: contato@amaflorianopolis.org.br  

FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (FCEE) 

 A FCEE, vinculada à Secretaria de Estado da Educação, é 

responsável pela definição 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 deficiência (visual, auditiva, mental, física e múltipla), 

transtornos do espectro autista, de déficit de atenção/hiperatividade 

e com altas habilidades/superdotação.27 

ONDE ENCONTRAR?  

https://pt-br.facebook.com/apaefln/
https://pt-br.facebook.com/amaflorianopolis/
https://www.instagram.com/amafloripa/
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Rua Paulino Pedro Hermes, 2785 - Nossa Senhora do Rosário, São 

José 

Telefone: (48) 3664-4860  

Site: Acesso pagina Fundação catarinense de educação especial - 

Link externo  

Horário: 7h às 19h 

BIBLIOTECAS 

 Além da Biblioteca Universitária Central da UFSC, e das 

bibliotecas setoriais dos Centros de Ensino, Florianópolis possui 

outras bibliotecas públicas disponíveis ao acesso do público em 

geral. 

 

ONDE ENCONTRAR? 

Biblioteca Pública de Santa Catarina 

Endereço: Rua Tenente Silveira, 343 - Centro  

Contatos: (48) 3665-6422 (Recepção) | (48)3665-6520 (Secretaria) | 

(48) 3665-6422 (Diretoria) 

Horário: Seg. a sex. das 8h às 19h.  

Obs:  Atenção: para fazer a carteirinha no período da pandemia 

de Covid-19, é necessário escrever para: 

emprestimo@fcc.sc.gov.br. 

Para maiores informações acerca das atividades, acesse o site: 

Acesso página Biblioteca Pública SC - link externo 

 

Biblioteca Prof Osni Régis 

A Biblioteca Prof. Osni Régis é uma biblioteca particular 

aberta ao público. Os empréstimos ocorrem mediante caução 

(consultar valores) e é necessário realizar um cadastro com os 

seguintes documentos: comprovante de residência, RG e contato. É 

possível estudar no local. 

Endereço: Avenida Mauro Ramos, 1344 - Centro 

Horário: Segunda a sexta das 14h às 18h 

http://www.fcee.sc.gov.br/index.php
http://www.fcee.sc.gov.br/index.php
https://www.google.com.br/search?site=async/lcl_akp&q=biblioteca+p%C3%BAblica+do+estado+de+santa+catarina+endere%C3%A7o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDIyqSpINteSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwEW7pCtLgAAAA&ludocid=8200818157392534160&sa=X&ved=2ahUKEwi-692gjfDdAhXIhZAKHbUPB-gQ6BMwBHoECAEQJg
http://www.cultura.sc.gov.br/espacos/biblioteca
https://www.google.com.br/search?site=async/lcl_akp&q=biblioteca+prof+osni+r%C3%A9gis+endere%C3%A7o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LKlItjAzK9eSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwE7y-ErLgAAAA&ludocid=4936298379643092818&sa=X&ved=2ahUKEwiy4-2vjfDdAhXDIJAKHSQRDbkQ6BMwA3oECAEQIw
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Telefone: (48) 3223-4833  

Acesso página Biblioteca Prof Osni Régis - link externo 

 

Biblioteca Central - UDESC 

Endereço: Avenida Madre Benvenuta 2007 - Campus UDESC - 

Itacorubi 

Telefone: (48) 3664-8070 

Horário: segunda a sexta das 8h às 21h 

Acesso página Biblioteca Central - UDESC - link externo 

 

Biblioteca Pública Municipal Professor Barreiros Filho 

Endereço: Rua João Evangelista da Costa, 1160 - Estreito 

Telefone: (48) 32717914 

Horário: das 8h às 19h 

Acesso a página Biblioteca Pública Municipal Professor Barreiros 

Filho - link externo  

 

Biblioteca Comunitária Barca dos Livros 

Endereço: Avenida Afonso Delambert Neto, 885 - Lagoa da 

Conceição 

Horário: segunda a sexta das 8h às 18h 

Telefone: (48) 3879-3208 

Email: barcadoslivrosgestao@gmail.com (gestão da biblioteca) 

Site: Acesso página Biblioteca Comunitária Barca dos Livros - link 

externo 

 

Biblioteca SESC - Unidade Prainha 

Além das bibliotecas, o Serviço Social do Comércio (SESC) dispõe 

de cursos de formação e outras atividades culturais. 

Endereço: Travessa Siríaco Atherino, 100 - Centro 

Horário: segunda a sexta das 9h às 19h 

https://www.google.com.br/search?site=async/lcl_akp&q=biblioteca+prof+osni+r%C3%A9gis+telefone&ludocid=4936298379643092818&sa=X&ved=2ahUKEwjHy53DjvDdAhWECpAKHbmnDHIQ6BMwBXoECAEQLA
https://www.google.com.br/search?q=bibliotecas%20florianopolis&oq=bibliotecas+florianopolis+&aqs=chrome..69i57.5784j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=-27594421,-48536264,1704&tbm=lcl&rldimm=8200818157392534160&ved=2ahUKEwjn-4LjjPDdAhVFhJAKHdTaDowQvS4wAHoECAYQHA&rldoc=1&tbs=lrf:!2m4!1e17!4m2!17m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:3
https://www.google.com.br/search?q=bibliotecas%20florianopolis&oq=bibliotecas+florianopolis+&aqs=chrome..69i57.5784j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=-27594421,-48536264,1704&tbm=lcl&rldimm=8200818157392534160&ved=2ahUKEwjn-4LjjPDdAhVFhJAKHdTaDowQvS4wAHoECAYQHA&rldoc=1&tbs=lrf:!2m4!1e17!4m2!17m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:3
http://www.pensa-b.com.br/osniregis/servlet/hmih001
https://www.google.com.br/search?site=async/lcl_akp&q=biblioteca+central+da+udesc+endere%C3%A7o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwyyyg3jy8o1JLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLAWOLL90wAAAA&ludocid=297592460416675017&sa=X&ved=2ahUKEwjS3tq6j_DdAhVCHpAKHb2GBtMQ6BMwA3oECAEQHA
https://www.google.com.br/search?site=async/lcl_akp&q=biblioteca+central+da+udesc+telefone&ludocid=297592460416675017&sa=X&ved=2ahUKEwjS3tq6j_DdAhVCHpAKHb2GBtMQ6BMwBHoECAEQHw
https://www.google.com.br/search?q=bibliotecas%20florianopolis&oq=bibliotecas+florianopolis+&aqs=chrome..69i57.5784j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=-27594421,-48536264,1704&tbm=lcl&rldimm=8200818157392534160&ved=2ahUKEwjn-4LjjPDdAhVFhJAKHdTaDowQvS4wAHoECAYQHA&rldoc=1&tbs=lrf:!2m4!1e17!4m2!17m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:3
https://www.google.com.br/search?q=bibliotecas%20florianopolis&oq=bibliotecas+florianopolis+&aqs=chrome..69i57.5784j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=-27594421,-48536264,1704&tbm=lcl&rldimm=8200818157392534160&ved=2ahUKEwjn-4LjjPDdAhVFhJAKHdTaDowQvS4wAHoECAYQHA&rldoc=1&tbs=lrf:!2m4!1e17!4m2!17m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:3
https://www.google.com.br/search?q=bibliotecas%20florianopolis&oq=bibliotecas+florianopolis+&aqs=chrome..69i57.5784j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=-27594421,-48536264,1704&tbm=lcl&rldimm=8200818157392534160&ved=2ahUKEwjn-4LjjPDdAhVFhJAKHdTaDowQvS4wAHoECAYQHA&rldoc=1&tbs=lrf:!2m4!1e17!4m2!17m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:3
https://www.udesc.br/bu
https://www.udesc.br/bu
https://www.google.com.br/search?site=async/lcl_akp&q=biblioteca+p%C3%BAblica+municipal+professor+barreiros+filho+endere%C3%A7o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LEnLiC8qK9CSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwEjTlYgLgAAAA&ludocid=14624135022840898907&sa=X&ved=2ahUKEwiFk-CFj_DdAhUKjZAKHee1BDgQ6BMwA3oECAEQIw
https://www.google.com.br/search?site=async/lcl_akp&q=biblioteca+p%C3%BAblica+municipal+professor+barreiros+filho+telefone&ludocid=14624135022840898907&sa=X&ved=2ahUKEwiFk-CFj_DdAhUKjZAKHee1BDgQ6BMwBXoECAEQLA
https://www.google.com.br/search?q=bibliotecas%20florianopolis&oq=bibliotecas+florianopolis+&aqs=chrome..69i57.5784j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=-27594421,-48536264,1704&tbm=lcl&rldimm=8200818157392534160&ved=2ahUKEwjn-4LjjPDdAhVFhJAKHdTaDowQvS4wAHoECAYQHA&rldoc=1&tbs=lrf:!2m4!1e17!4m2!17m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:3
https://www.google.com.br/search?q=bibliotecas%20florianopolis&oq=bibliotecas+florianopolis+&aqs=chrome..69i57.5784j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=-27594421,-48536264,1704&tbm=lcl&rldimm=8200818157392534160&ved=2ahUKEwjn-4LjjPDdAhVFhJAKHdTaDowQvS4wAHoECAYQHA&rldoc=1&tbs=lrf:!2m4!1e17!4m2!17m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:3
https://pt-br.facebook.com/bibliotecabarreirosfilho/
https://pt-br.facebook.com/bibliotecabarreirosfilho/
https://www.google.com.br/search?site=async/lcl_akp&q=biblioteca+barca+dos+livros+endere%C3%A7o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDLIqiisLNGSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwFkD7kYLgAAAA&ludocid=4197406958467374999&sa=X&ved=2ahUKEwjtlaeej_DdAhXJgJAKHQCkAucQ6BMwBHoECAEQJg
https://www.google.com.br/search?site=async/lcl_akp&q=biblioteca+barca+dos+livros+telefone&ludocid=4197406958467374999&sa=X&ved=2ahUKEwjtlaeej_DdAhXJgJAKHQCkAucQ6BMwBnoECAEQLw
mailto:barcadoslivrosgestao@gmail.com
https://pt-br.facebook.com/barcadoslivros2/
https://pt-br.facebook.com/barcadoslivros2/
https://www.google.com.br/search?site=async/lcl_akp&q=biblioteca+sesc+prainha+endere%C3%A7o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEy3TMuNzysq1pLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLAexpjnUwAAAA&ludocid=1768671514882782009&sa=X&ved=2ahUKEwigr9LQj_DdAhUFk5AKHaFtC4AQ6BMwA3oECAEQIw
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Telefone: 3229-2216 

Acesso página Biblioteca SESC - Unidade Prainha - link externo 

 

Biblioteca SESC - Unidade Estreito 

Serviços e atividades: 

- Consulta e empréstimo do acervo: materiais de cunho 

informacional, literatura variada, jornais e revistas; 

- Internet wi-fi; 

- Visita orientada para grupos e  estudantes mediante 

agendamento; 

- Atividades de mediação de leitura, contação de histórias. 

Endereço: Rua General Eurico Gaspar Dutra, 913 - Estreito, 

Florianópolis. 

Horário: Segunda a quinta das 8h às 20h  | Sexta das 8h às 13h e 

14h às 18h 

Telefone: 0800 645-5454 

 

Instituto de Documentação e Investigação em Ciências 

Humanas (IDCH) 

Constitui-se como um centro de documentação destinado a 

desenvolver pesquisas, receber, tratar, armazenar acervos e 

documentos em diversos suportes, estimulando a produção, 

socialização e estruturação de conhecimento produzido na área de 

Ciências Humanas pela comunidade científica do Centro de 

Ciências Humanas e da Educação da UDESC e pela comunidade 

externa. 

Endereço: Rua Visconde de Ouro Preto, 457 - Centro 

Horário: Segunda a sexta-feira das 8h às 17h 

Telefone: (48) 3664-8562 | E-mail: idch.faed@udesc.br 

Acesso a pagina Instituto de Documentação e Investigação em 

Ciências Humanas (IDCH)- link externo 

Biblioteca de Arte e Cultura 

Aberta ao público desde agosto de 2017, a Biblioteca de Arte e 

Cultura da Fundação Catarinense de Cultura (FCC) oferece ao 

https://www.google.com.br/search?site=async/lcl_akp&q=biblioteca+sesc+prainha+telefone&ludocid=1768671514882782009&sa=X&ved=2ahUKEwigr9LQj_DdAhUFk5AKHaFtC4AQ6BMwBXoECAEQLA
https://www.google.com.br/search?q=bibliotecas%20florianopolis&oq=bibliotecas+florianopolis+&aqs=chrome..69i57.5784j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=-27594421,-48536264,1704&tbm=lcl&rldimm=8200818157392534160&ved=2ahUKEwjn-4LjjPDdAhVFhJAKHdTaDowQvS4wAHoECAYQHA&rldoc=1&tbs=lrf:!2m4!1e17!4m2!17m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:3
https://www.google.com.br/search?q=bibliotecas%20florianopolis&oq=bibliotecas+florianopolis+&aqs=chrome..69i57.5784j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=-27594421,-48536264,1704&tbm=lcl&rldimm=8200818157392534160&ved=2ahUKEwjn-4LjjPDdAhVFhJAKHdTaDowQvS4wAHoECAYQHA&rldoc=1&tbs=lrf:!2m4!1e17!4m2!17m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:3
https://www.sesc-sc.com.br/site/servicos/biblioteca
https://www.google.com.br/search?site=async/lcl_akp&q=instituto+de+documenta%C3%A7%C3%A3o+e+investiga%C3%A7%C3%A3o+em+ci%C3%AAncias+humanas+idch+endere%C3%A7o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3LDQzSiovzLHUks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sBLVZaOC8AAAA&ludocid=912088278043472834&sa=X&ved=2ahUKEwipnPbpj_DdAhWEHJAKHQmYAN4Q6BMwA3oECAEQIw
https://www.google.com.br/search?site=async/lcl_akp&q=instituto+de+documenta%C3%A7%C3%A3o+e+investiga%C3%A7%C3%A3o+em+ci%C3%AAncias+humanas+idch+telefone&ludocid=912088278043472834&sa=X&ved=2ahUKEwipnPbpj_DdAhWEHJAKHQmYAN4Q6BMwBXoECAEQLA
https://www.google.com.br/search?q=bibliotecas%20florianopolis&oq=bibliotecas+florianopolis+&aqs=chrome..69i57.5784j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=-27594421,-48536264,1704&tbm=lcl&rldimm=8200818157392534160&ved=2ahUKEwjn-4LjjPDdAhVFhJAKHdTaDowQvS4wAHoECAYQHA&rldoc=1&tbs=lrf:!2m4!1e17!4m2!17m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:3
mailto:idch.faed@udesc.br
http://www.faed.udesc.br/idch
http://www.faed.udesc.br/idch
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público um acervo especializado em artes visuais, cinema, música, 

teatro, dança, patrimônio cultural, arquitetura e fotografia. 

ONDE ENCONTRAR? 

Endereço: Av. Governador Irineu Bornhausen, 5600 - Agronômica 

Horário: Segunda a sexta-feira das 13h às 19h 

Telefone: (48) 3664-2683  

E-mails: biblioarte@fcc.sc.gov.br (Biblioteca); 

esni.soares@artecultura.inf.br (Programação e informações sobre 

atividades culturais) 

Acesso a página Biblioteca de Arte e Cultura do CIC- link externo  

 

Biblioteca Dr. Hercílio Luz - Instituto Federal de Santa Catarina 

(IFSC) 

Endereço: Av. Mauro Ramos, 950 - Centro 

Telefone: (48) 3211-6030 

Horário: segunda a sexta-feira das 7h15 às 21h30 

Acesso a página Biblioteca Dr. Hercílio Luz - Instituto Federal de 

Santa Catarina (IFSC)-link externo 

 

OPORTUNIDADES DE ESTÁGIO 

Além da Central de Estágios da UFSC (https://estagios.ufsc.br/), é 

possível acompanhar vagas de estágio em diferentes entidades no 

município.  

https://www.google.com.br/search?site=async/lcl_akp&q=biblioteca+de+arte+e+cultura+endere%C3%A7o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEyLzymJL0wv0pLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLAXYzTkkwAAAA&ludocid=3795613432372601100&sa=X&ved=2ahUKEwigu_yBkPDdAhVOl5AKHbxGAJUQ6BMwA3oECAEQHA
https://www.google.com.br/search?q=bibliotecas%20florianopolis&oq=bibliotecas+florianopolis+&aqs=chrome..69i57.5784j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=-27594421,-48536264,1704&tbm=lcl&rldimm=8200818157392534160&ved=2ahUKEwjn-4LjjPDdAhVFhJAKHdTaDowQvS4wAHoECAYQHA&rldoc=1&tbs=lrf:!2m4!1e17!4m2!17m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:3
mailto:biblioarte@fcc.sc.gov.br
http://www.cultura.sc.gov.br/espacos/cic/biblioteca-de-artes
https://m.facebook.com/pg/BibliotecaDrHercilioLuz/posts/?ref=page_internal
https://m.facebook.com/pg/BibliotecaDrHercilioLuz/posts/?ref=page_internal
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CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA/ESCOLA (CIEE) 

O CIEE promove oportunidades de estágio de interesse 

curricular, obrigatório ou não, podendo ser realizados por 

estudantes regularmente matriculados e frequentando cursos da 

rede de ensino público e privado, do Ensino Médio, da Educação 

Profissional, do Ensino Superior e da Educação Especial.28 

Para concorrer às vagas de estágio, o estudante deve realizar 

seu cadastramento pelo site ou pessoalmente. 

ONDE ENCONTRAR? 

Rua Antônio Dib Mussi, 473 - Centro 

Telefone: (48) 3216-1400 

Acesso a pagina CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA/ESCOLA 

(CIEE) - link externo 

FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOECONÔMICOS 

(FEPESE)  

 A Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos 

(FEPESE) tem como objetivo coordenar e executar pesquisas, 

ensinar e prestar serviços de interesse comunitário na área 

econômica e social, além de aperfeiçoar professores e estudantes 

do Centro Sócio Econômico e das demais áreas da UFSC.29 

Além disto, no período letivo da UFSC e outras instituições de 

ensino, a FEPESE proporciona atividades como o “Painel de 

Oportunidades” e entre outras, onde são divulgadas, 

presencialmente, as vagas ofertadas pela fundação. 

Confira as vagas de estágios disponíveis nos sites e redes sociais: 

https://fepese.org.br/vagas-de-estagio/ 

Instagram: @agi_fepese 

Facebook: Acesso a pagina da FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E 

PESQUISAS SOCIOECONÔMICOS (FEPESE) - link externo  

ONDE ENCONTRAR? 

Campus Universitário, CSE - UFSC - Trindade 

Telefone: (48) 3953-1000 

Horário: Segunda a sexta-feira das 8h às 12h e das 13h às 17h  

http://cieesc.org.br/
http://cieesc.org.br/
https://fepese.org.br/vagas-de-estagio/
https://www.facebook.com/Fepese/
https://www.facebook.com/Fepese/
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INSTITUTO EUVALDO LODI – IEL/FIESC 

O Instituto Euvaldo Lodi de Santa Catarina – IEL é uma 

entidade da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, 

sem fins econômicos, e de caráter técnico-cultural e educacional. 

Age como indutor e executor de projetos e atua na administração de 

estágio de universitários nas indústrias, na promoção de eventos, 

projetos, ações e serviços de apoio às empresas industriais, além 

do fomento à inovação.30 

Acesse o site para realizar o cadastro e concorrer às vagas:  

Acesso a página do INSTITUTO EUVALDO LODI – IEL/FIESC - link 

externo 

ONDE ENCONTRAR? 

Rodovia Admar Gonzaga, 2765 - Itacorubi 

Telefone: (48) 3231-4636 

Horário: Segunda à sexta-feira, das 8h às 17h30   
 

CENTRO DE EDUCAÇÃO E TRABALHO (CENET)  

Vinculado à Fundação Catarinense de Educação Especial 

(FCEE), tem o objetivo de produzir conhecimento, capacitar 

profissionais, assessorar os serviços na área da educação 

profissional e emprego de pessoas com Deficiência Intelectual e 

Transtorno do Espectro Autista (TEA) com perspectiva de 

qualificação profissional e inclusão no mercado de trabalho; 

encaminhar pessoas com deficiência para o mercado de trabalho e 

realizar o acompanhamento dos usuários.31  

Para buscar vagas de estágio, acesse este link externo. 

Além disto, a CENET conta com o programa de Educação 

Profissional, que  tem como objetivo qualificar a pessoa com 

deficiência intelectual, associada ou não a outras deficiências e/ou 

transtorno do espectro autista (TEA) para o desempenho de 

funções profissionais, bem como realizar o encaminhamento e o   

http://estagio.ielsc.org.br/
http://estagio.ielsc.org.br/
http://www.fcee.sc.gov.br/index.php/informacoes/servicos-fcee/oportunidades-de-trabalho-para-pessoas-com-deficiencia
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acompanhamento de pessoas com deficiência (intelectual, 

mental, sensorial, física, múltipla) no mercado de trabalho.    

ONDE ENCONTRAR? 

Telefones: (48) 3664-4909 (Coordenação)/(48) 3664-4914 (Setor de 

Encaminhamento ao trabalho)/ (48) 3666-4911 (Setor Pedagogia) 

Horário: Segunda à sexta-feira das 8h ao 12h e das 13h às 19h   

Rua Paulino Pedro Hermes, 2785 | Bairro Nossa Senhora do 

Rosário | São José | SC | Brasil | CEP 88108-900  

E-mail: cenet1@fcee.sc.gov.br 

PROGRAMA NOVOS VALORES 

O Programa Novos Valores, iniciativa do Governo de Santa 

Catarina, proporciona a estudantes a oportunidade de colocar seus 

conhecimentos em prática e observar como funciona o mundo 

corporativo com a experiência de estágio no setor público.32 

Para efetuar a inscrição, o estudante deverá ser residente no 

Estado; ter completado 16 (dezesseis) anos e estar matriculado em 

curso regular de ensino médio, de educação profissional, de ensino 

superior, de educação especial ou de educação de jovens e 

adultos, inclusive na modalidade à distância, desde que a Instituição 

tenha um polo no Estado de Santa Catarina. 

Para se cadastrar, é necessário apresentar na Secretaria ou Setor 

de Estágio de sua Instituição de Ensino, os originais dos seguintes 

documentos: CPF (Cadastro de Pessoas Físicas);  RG (Carteira de 

Identidade);  Título de Eleitor;  Certificado de Reservista,  

Comprovante de matrícula e frequência (obrigatório original);  

Comprovante de residência; Declaração médica de doença crônica 

na família (se houver); Declaração médica para estudante com 

deficiência;  Números de telefones e endereço eletrônico. 

O Edital de 2022 está disponibilizado neste  link externo.  

https://www.sed.sc.gov.br/programas-e-projetos/6600-programa-de-estagio-novos-valores
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ONDE ENCONTRAR? 
R. Antônio Luz, 111 - Centro  

Horário: segunda a sexta das 12h às 19h 

Telefones: 3664-0146 

E-mail:novosvalores@sed.sc.gov.br 

Acesso a página do programa de estagio Novos Valores - link 
externo > 

 

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. Também é feita a 

intermediação de vagas para pessoas com deficiência.33  

 

ONDE ENCONTRAR?  

O atendimento está sendo realizado no segundo andar do 

terminal rodoviário Rita Maria (SINE Florianópolis). Não há 

necessidade de agendamento por e-mail ou telefone, o atendimento 

será por ordem de chegada. 

Horário: Segunda a sexta - das 12h30 às 18h30.  Senhas entregues 

a partir das 12:15 horas.  

mailto:novosvalores@sed.sc.gov.br
https://www.sed.sc.gov.br/programas-e-projetos/6600-programa-de-estagio-novos-valores
https://www.sed.sc.gov.br/programas-e-projetos/6600-programa-de-estagio-novos-valores
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E-mail: florianopolis@sine.sc.gov.br 

Acesso aos sites:  

link externo 

link externo 
link externo 

link externo 

 

INSTITUTO DE GERAÇÃO DE OPORTUNIDADES DE 

FLORIANÓPOLIS (IGEOF) 

Atende pessoas em busca de oportunidades de emprego e 

oferece cursos de qualificação e capacitação. Os currículos são 

cadastrados e encaminhados para cursos, seleção do perfil 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.34 

INSTITUTO DE GERAÇÃO DE OPORTUNIDADES DE 

FLORIANÓPOLIS (IGEOF)- link externo 

 

ONDE ENCONTRAR? 

Rua Deodoro, nº 209, 4o andar – Centro 

Telefone: (48) 3333-2404 

E-mail: igeof@pmf.sc.gov.br 

Atendimento: 9h às 19h 

MAIS INFORMAÇÕES: 

Acesso a pagina INSTITUTO DE GERAÇÃO DE 

OPORTUNIDADES DE FLORIANÓPOLIS (IGEOF)- link externo 
Acesso a pagina do facebook do INSTITUTO DE GERAÇÃO DE 

OPORTUNIDADES DE FLORIANÓPOLIS (IGEOF) - link externo  

https://www.sde.sc.gov.br/index.php/noticias/2492-sine-sc-oferece-atendimento-por-telefone-e-aplicativo
http://www.sc.gov.br/governo/acoesdegoverno/emprego-e-relacoes-de-trabalho
https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br
https://www.trabalhabrasil.com.br/vagas-empregos/empregos-em-florianopolis
http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/igeof/index.php
http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/igeof/index.php
http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/igeof/index.php?pagina=notpagina&noti=13282
http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/igeof/index.php?pagina=notpagina&noti=13282
https://pt-br.facebook.com/pg/IGEOF/posts/?ref=page_internal
https://pt-br.facebook.com/pg/IGEOF/posts/?ref=page_internal
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TRANSPORTE 

 

CARTÃO PASSE RÁPIDO DE ESTUDANTE 

Informações: 

Acesso pagina Consórcio Fênix- passe de estudante-link externo 

Para realização do cadastro 35: 

Acesso página para realização do cadastro-link externo 

 

ONDE ENCONTRAR? 

SETUF - Central de Atendimento Municipal 

Av. Paulo Fontes, 701 - Centro 

Passe Rápido Municipal: 3251-4114 

MAIS INFORMAÇÕES 

Para mais informações sobre os documentos necessários, cadastro, 

recadastro e compra de créditos eletrônicos acesse o site 

https://www.consorciofenix.com.br/passe-rapido/manuais#faqh-16 

Obs: Para todos os tipos de cartão, a primeira via é gratuita, 

fornecida através de comodato. 

 Acesso a página de perguntas frequentes- link externo 

 

 

TARIFA SOCIAL E CADASTRO ÚNICO 

 

A tarifa social do cadastro único é um desconto na tarifa do 

transporte coletivo municipal voltada a famílias com renda mensal 

total de até 2 salários mínimos. Para o cadastramento, compareça   

https://www.consorciofenix.com.br/passe-rapido/passes#passe-estudante
https://app.setuf.com.br/index/cadastroCartaoDelivery
https://www.setuf.com.br/facil/perguntas-frequentes/perguntas-estudante/
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ao CRAS próximo à sua residência com os documentos 

solicitados. O recadastramento deverá ser feito no mês de 

aniversário do responsável familiar. 

No caso do recadastramento para estudantes, o processo 

pode ser realizado diretamente no órgão da Secretaria de 

Mobilidade ao lado do Setuf (Sindicato das Empresas de Transporte 

Urbano de Florianópolis), com a apresentação do atestado de 

matrícula e comprovante de residência.36 

Para informações sobre os documentos necessários para o 

cadastro no CAD Único e endereços dos CRAS acesse este link 

externo 

 

CARTÃO INTERMUNICIPAL  

 

Cartão de Passes para moradores dos municípios de  

Biguaçu, Palhoça, Santo Amaro da Imperatriz e São José. 37 

 

ONDE ENCONTRAR? 

Av. Paulo Fontes, 701 - Centro - Florianópolis 

Passe Fácil (Intermunicipal): 3251-4114 

Acesso a pagina do SETUF- link externo 

MAIS INFORMAÇÕES 

Acesso página com mais informações do SETUF- link externo 

 

 

CARTÃO PASSE RÁPIDO ESPECIAL 

 

O Cartão Passe Rápido Especial será fornecido a pessoas 

com deficiência. Sendo assim, tais passageiros do sistema não 

pagam por seu uso. Por ser de uma categoria diferenciada, este 

tipo de cartão também será personalizado. O Cartão Especial  

http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/semas/index.php?cms=cadastro+unico&menu=4&submenuid=216
http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/semas/index.php?cms=cadastro+unico&menu=4&submenuid=216
https://www.setuf.com.br/facil/
https://www.setuf.com.br/facil/
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 permite que o portador ultrapasse a catraca sem a 

necessidade de assinatura em guia.38  

COMO REALIZAR?  

Este tipo de cartão só é confeccionado mediante um pedido 

realizado diretamente na Prefeitura, na Secretaria Municipal de 

Mobilidade e Planejamento Urbano. 

ONDE ENCONTRAR?  

Setuf  - Central de Atendimento Intermunicipal 

Acesso página do SETUF sobre passes especiais-link externo 

Av. Paulo Fontes, 701 - Centro 

Telefone: (48) 3251-4114 

 

 

DINÂMICA DE TERMINAIS 

 

O Sistema Integrado de Transportes de Florianópolis possui 

seis Terminais de Integração que gerenciam as linhas de ônibus no 

município. Como funciona a integração: os usuários que utilizam 

uma linha de ônibus e pagam a passagem com o cartão magnético 

podem utilizar ônibus de uma outra linha sem pagar por novo 

embarque. Para o pagamento da passagem em dinheiro, não há 

integração e o usuário paga nova passagem a cada novo 

embarque. 39  

 

ONDE ENCONTRAR? 

SETUF (Sindicato das Empresas de Transporte Urbano de 

Passageiros da Grande Florianópolis) . Informações de 

Florianópolis e da Grande Florianópolis : 

Acesso página do SETUF- link externo 

 

Atendimento Municipal: 

E-mail: fale@setuf.com.br 

Telefone: 3251- 4114  

https://www.consorciofenix.com.br/passe-rapido/passes#passe-especiais
https://www.setuf.com.br/
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Atendimento Intermunicipal ( Central Fácil) 

Endereço: Av. Paulo Fontes, 701 - Centro - Florianópolis 

E-mail: facilfale@setuf.com.br 

Telefones: 3251- 4123/3251- 4124/3251- 4127 

 

MAIS INFORMAÇÕES 

Acesso página Guia Floripa- transporte urbano - link externo 

Horários e itinerários: link externo 

Floripanoponto: link externo 

Mapa dos terminais de integração: link externo/  

https://guiafloripa.com.br/cidade/mobilidade-urbana/sistema-integrado-de-transporte
https://www.consorciofenix.com.br/
https://www.floripanoponto.com.br/
https://www.setuf.com.br/facil
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