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HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO 

 

O visitante é responsável pela localização e seleção prévia de um local para hospedagem. Em anexo, seguem 

sugestões de hotéis e pousadas.  

 

A UFSC disponibilizará bolsa (beca) pelo período de até 7 dias destinada à alimentação e auxílio-

hospedagem no valor de R$ 200,00 por dia. As atividades devem iniciar, obrigatoriamente, nas segundas-

feiras ou no primeiro dia útil da semana. O visitante receberá diárias a partir do domingo. 

 

Para o recebimento da bolsa o visitante deverá: 

1. Preencher o formulário “Solicitação de Diárias para Convidado Estrangeiro”, disponível em < 
http://sinter.ufsc.br/augm/escala-de-gestores-y-administradores/> e encaminhá-lo com antecedência mínima 

de 30 dias do inicio da viagem, para financeiro.sinter@contato.ufsc.br. A cópia da página de identificação do 

passaporte do visitante deverá ser anexada à Requisição de Diária.  

 

2. Para receber o recurso financeiro, o visitante deverá comparecer ao Banco do Brasil, provido 

obrigatoriamente do documento de identidade fornecido juntamente com a Requisição de Diárias. A Ordem 

Bancária (OB) será enviada ao visitante por e-mail alguns dias antes da viagem. 

 

3.  O saque deverá ser feito preferencialmente na agência Trindade do Banco do Brasil. 

 

4. É responsabilidade do visitante enviar o Relatório de Viagem (modelo disponível em < 
http://sinter.ufsc.br/augm/escala-de-gestores-y-administradores/>) devidamente assinado para 

financeiro.sinter@contato.ufsc.br, em até quatro dias após o término da visita, para fins de Prestação de 

Contas, conforme previsto na Portaria MEC nº 403 de 23/04/2009, item IV: 
 

(... IV - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

Art. 13. O servidor, o colaborador eventual ou o servidor externo que se beneficie de diárias e passagens concedidas no 

âmbito deste Ministério deverá prestar contas, no prazo máximo de cinco dias úteis após o retorno, acompanhada de relatório 

circunstanciado sobre a viagem e seus objetivos, documentos comprobatórios da prestação do serviço ou da participação do 

beneficiário nas atividades previstas, caso haja, e dos canhotos dos cartões de embarque. 

 

§ 1º Na impossibilidade do colaborador eventual apresentar a prestação de contas de que trata o caput, a responsabilidade 

será do Proponente. 

 

§ 2º O não atendimento ao disposto neste artigo impossibilita a concessão de novas diárias e passagens, até que seja 

efetuada a devida comprovação e regularizada a pendência. 

 

Art. 14. (A apresentação inadequada da prestação de contas obriga o beneficiário de diárias e passagens à devolução dos 

recursos ao Tesouro da União, no prazo de cinco dias...). 
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CHEGADA em FLORIANÓPOLIS 

 

O aeroporto Hercílio Luz está localizado na Rodovia Deputado Diomício Freitas, 3393 - Bairro Carianos. 

Distante cerca de 15 km do Centro de Florianópolis e também da UFSC. Há serviço de táxis, Uber e ônibus 

que atendem todos os bairros da cidade. 

Aeroporto x Centro (terminal de ônibus) – Linha 183 e 186 - Nomes da linha: “Corredor Sudoeste” 

Centro x UFSC – Linhas 154 e 185 - Nomes da linha: “UFSC Semi-direto” 

Veja aqui link para todas as linhas e horários:  http://www.consorciofenix.com.br/horarios 

 

Ao chegar, caso tenha dúvidas, ligar para 3721-6406 ou enviar e-mail para: augm.sinter@contato.ufsc.br  

 

 

 

DEMAIS ORIENTAÇÕES 

 

1. Ônibus 

Valor da tarifa: R$ 4,20  

 

2. Acesso à Internet (Wi-Fi) 

O acesso gratuito à internet sem fio em todo o campus será liberado ao visitante após a chegada. 

 

3. Fuso Horário 

   

Santa Catarina segue o fuso horário oficial do Brasil: três horas a menos em relação a Greenwich. Uma vez 

por ano – em geral entre outubro e fevereiro – adota-se o Horário de Verão, quando os relógios são 

adiantados uma hora. 

 

 

4. Voltagem elétrica: 

 

A corrente elétrica é de 220 volts. 

 

CONTATO PARA INFORMAÇÕES: 

 

Secretaria de Relações Internacionais (SINTER) 

Reitoria II - 1º andar (Sala 101) 

Av. Desembargador Vitor Lima, 222 

Telefone: (48) 3721-6406 

E-mail: augm.sinter@contato.ufsc.br 

Horário de atendimento externo: das 10 às 16 horas 

 

Banco do Brasil mais próximo à UFSC 

Agência Trindade (1453-2) 

Rua Delfino Conti, 306  

Trindade – Florianópolis 

Horário de atendimento: Das 10 às 16 horas 

 

SOBRE FLORIANÓPOLIS: 

 

Veja aqui informações sobre a cidade: https://pt.wikipedia.org/wiki/Florian%C3%B3polis 

 

Veja aqui informações turísticas: http://www.guiafloripa.com.br/ 

 

Custo de vida: http://sinter.ufsc.br/custo-de-vida-em-florianopolis/ 
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SOBRE A UFSC:  

 

A sede da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) está localizada no bairro Trindade, na cidade de 

Florianópolis, e ocupa uma área superior a 20.000.000 m². Neste campus situam-se os órgãos administrativos 

e onze centros de ensino, bem como a Biblioteca Universitária, o Restaurante Universitário, diversos 

laboratórios de pesquisa, o Colégio de Aplicação e o Núcleo de Desenvolvimento Infantil. 

As atividades ligadas ao Centro de Ciências Agrárias são desenvolvidas no bairro Itacorubi, localizado a 

apenas 3,6 km do campus central. 

 

Veja aqui informações sobre todos os campi: http://sinter.ufsc.br/ingresso-de-estrangeiros/campi/ 

 

Acesse o mapa 
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