
CENTRO DE FILOSOFIA E 
CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTOS

✔Antropologia
✔Filosofia
✔Geociências
✔História
✔Psicologia
✔Sociologia Política
✔Coordenadoria Especial de Museologia



CENTRO DE FILOSOFIA E 
CIÊNCIAS HUMANAS

PÓS-GRADUAÇÃO

✔ Antropologia Social
✔ Filosofia
✔ Geografia
✔ História
✔ Oceanografia
✔ Psicologia
✔ Sociologia Política
✔ Interdisciplinar em Ciências 

Humanas
✔ Mestrado Profissionalizante 

em Desastres Naturais

GRADUAÇÃO

● Antropologia
● Ciências Sociais
● Filosofia
● Geografia
● Geologia
● História
● Museologia
● Oceanografia
● Psicologia
● Licenciatura Intercultural 

Indígena do Sul da Mata 
Atlântica



Projetos de extensão

PROJETOS DEPTOS Foco e parcerias

Serviço de Atenção 
Psicológica - SAPSI

Psicologia Atendimento psicológico gratuito para a 
comunidade

Laboratório de Informação e 
Orientação Profissional - LIOP

Psicologia Atendimento gratuito em orientação 
profissional e planejamento de carreira 
para a comunidade

Serviço de acolhimento aos 
imigrantes e refugiados da 
grande Florianópolis

Psicologia Realizar acolhimentos psicológicos e 
grupos de conversa com imigrantes e 
refugiados – Pastoral do Migrante de 
Florianópolis 

Projeto de combate e 
prevenção ao assédio moral 
na UFSC

Psicologia Combater e prevenir o assédio moral 
para promoção da saúde – SRTE/MTE

Grupo de prevenção ao uso de 

drogas na UFSC

Psicologia Acompanhar e avaliar a implementação 
de programas preventivos aos problemas 
relacionados ao uso de drogas



Projetos de extensão

PROJETOS DEPTOS Foco e parcerias

Curso Licenciatura 
Intercultural Indígena do Sul 
da Mata Atlântica II

História
Antropologia

Formar educadores indígenas – FUNAI 
e Secretaria de Educação/SC

Conhecendo as plantas 
medicinais: saúde e 
educação ambiental 

História
(HU)

Promover atividades de educação 
popular em saúde e meio ambiente no 
Horto Didático de Plantas Medicinais 
do HU

Laboratório Interdisciplinar 
de Ensino de Filosofia e 
Sociologia (LEFIS)

Filosofia e 
Sociologia 
Política 
(MEN/CED)

Capacitação e atualização a alunos da 
UFSC e professores das licenciaturas 
em Filosofia e Ciências Sociais - 
Secretaria de Educação/SC

Memória e Verdade na 
UFSC: Projeto educativo 
para a Comissão da 
Verdade 

Coord. Esp. de 
Museologia e
História

Organização de banco de dados, 
projeto educativo e exposição itinerante 
sobre período ditatorial na UFSC



Projetos de extensão

PROJETOS DEPTOS Foco e parcerias

Ensinando e divulgando 
astronomia e ciências afins no 
planetário da UFSC

Geociências Divulgar a ciência para alunos do 
ensino fundamental e médio e para 
comunidade em geral – GEA

Núcleo de Extensão em 
Desenvolvimento Territorial do 
Território Serra Mar

Geociências Fomentar ações integradas de 
agricultores familiares, pescadores 
artesanais, quilombolas, indígenas – 
CNPq e Min. do Des. Agrário (MDA)

Diagnóstico de uso e 
planejamento ambiental de 
propriedades agrícolas 
familiares no Alto Vale do Rio 
Tijucas

Geociências incentivar a diversificação do cultivo de 
fumo, tradicional na região, para 
atividades menos impactantes ao meio 
ambiente e à saúde das famílias – 
ONG CEPAGRO

Adequação do Aplicativo 
Computacional QGIS, um 
Sistema de Informações 
Geográficas para o Público 
Brasileiro

Geociências Consolidar o processo de portabilidade 
do aplicativo QGIS para o português 
brasileiro - Comunidade QGISBrasil



Projetos de extensão

PROJETOS DEPTOS Foco e parcerias

Confecção e uso de 
mapas táteis no Ensino de 
Geografia

Geociências Suprir lacuna teórica e prática de 
materiais e métodos para o ensino de 
geografia para deficientes visuais

Elaboração de cartas de 
aptidão à urbanização 
frente aos desastres 
naturais

Geociências
(E. Civil, E. 
Sanitária e 
Ambiental)

Disponibilizar ferramenta de apoio às 
análises de parcelamentos do solo em 
áreas urbanizáveis – Ministério das 
Cidades
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