
DO

2021

CENTRO DE CIÊNCIAS
TECNOLÓGICAS

JOINVILLE



ESTE PDF
CONTÉM LINKS

CLICÁVEIS.

Basta clicar em cima do site/link
que estiver sublinhado para ser

redirecionado a ele!



SUMÁRIO
Sobre a UDESC .............................................................................. 04

Sobre o Campus Joinville (CCT) ........................................... 05

Mapa do Campus CCT ............................................................... 06

Sobre o curso de Engenharia Civil ..................................... 07

Fluxograma - Matérias da Civil ............................................ 08

Entidades Estudantis ................................................................. 11

E-mail Institucional ..................................................................... 13

Sistema de Gestão Acadêmica (SIGA) .............................. 14

Plataformas de Aulas Online ................................................. 15

Biblioteca Universitária ............................................................. 17

Assistência Estudantil ................................................................ 18

Informações Extras ...................................................................... 19

Contatos ............................................................................................. 20



A Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), criada
em 1965, reconhecida pela excelência no ensino superior, atua
nas áreas de ensino, pesquisa e extensão, dispondo de uma
estrutura multicampi, com 12 unidades distribuídas em 09
cidades do estado, além de 32 polos de Ensino à Distância.

Pública, gratuita e de qualidade, a universidade posiciona o
estado de SC na 4ª colocação entre as federações com as

melhores instituições estaduais de ensino superior do Brasil,
segundo o Ministério da Educação (MEC).

SEJAM
BEM-VINDOS À UDESC!

A UNIVERSIDADE
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O Centro de Ciências Tecnológicas (CCT), campus da UDESC
em Joinville, é o maior dos 12 centros da universidade

espalhados pelo estado, oferecendo 9 cursos de graduação
e 11 cursos de pós-graduação.

 
Mais de 160 projetos de pesquisa e mais de 30 ações

comunitárias de extensão estão em andamento no CCT,
além de diversos projetos de ensino reconhecidos e

premiados em nível nacional e internacional.

SEJAM
BEM-VINDOS À UDESC!

CAMPUS EM JOINVILLE

Ciência da Computação

Engenharia Civil

Engenharia Elétrica

Engenharia Mecânica

Engenharia de Produção e Sistemas

Física (Licenciatura)

Matemática (Licenciatura)

Química (Licenciatura)

Tecnologia em Análise e

Desenvolvimento de Sistemas

CURSOS DE GRADUAÇÃO
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1- Guarita
2- Bloco A (Recepção)
3- Bloco B
4- Bloco D
5- Bloco E
6- Bloco K
7- Bloco F
8- Bloco G
9- Bloco das Licenciaturas
10- Biblioteca Universitária (BU)
11- Obras do Bloco I
12- Bloco H
13- Bloco de Apoio
14- Ginásio
15- Centro de Convivência
     e Restaurante Universitário (RU)
16- Bloco L

CAMPUS CCT

Visite o
Campus CCT

através de um
tour virtual:

bit.ly/360udesc

R. Paulo Malschitzki, 200 - Zona Industrial Norte, Joinville/SC
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No final da década de 70 observava-se na região de
Joinville uma enorme deficiência de engenheiros civis

para a atuação na área privada em geral e,
particularmente, na administração pública municipal.

 
Essa realidade levou à criação do Curso de Engenharia

Civil da UDESC no CCT, em 1979, com uma estrutura
curricular que permitisse ao egresso fazer frente às

necessidades dos avanços do mercado.
 

Atualmente, o curso tem duração de 5 anos,
correspondentes a 10 semestres letivos, com aulas em

período integral, formando profissionais capazes de
oferecer soluções competentes e eficazes aos

problemas identificados em diversas áreas.

SEJAM
BEM-VINDOS À CIVIL!

O CURSO DE
ENGENHARIA CIVIL

Secretaria do Departamento de Engenharia Civil 

(47) 3481-7936 ec.cct@udesc.br

udesc.br/cct/civil
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FLUXOGRAMA
DA CIVIL

1ª

2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

7ª

8ª

9ª

10ª

SOR SMA IEC GAN DBA QEC

MEP FGE I FEX I CDI II ALI ALP DAT

FEX II FGE II EDI CVE GAE

RMA I MFL CAN PAR TOP II MCC I

RMA II TES I HID I EST DPC MCC II

CAR I MES I TES II HID II CCC ETT I TEC I

CAR II MES II ETT II SAA HIA SPR I EEC TEC II

SPR II DAETCC I* GCC PCOFUN EMM SEH

TCC II OPT FORM I - 2 DISC*OPT ENF I  OU II - 6 DISC*

ECS ATIVIDADES COMPLEMENTARESOPT FORM II - 2 DISC**

CDI I

TOP IMGE

FGE III

PARA CURSAR AS DISCIPLINAS COM *, O ALUNO PRECISA TER CONCLUÍDO TODAS AS DISCIPLINAS DA 6ª FASE;
PARA CURSAR AS DISCIPLINAS COM **, O ALUNO PRECISA TER CONCLUÍDO TODAS AS DISCIPLINAS DA 7ª FASE.

08



FLUXOGRAMA
DA CIVIL
D

ES
C

R
IÇ

Ã
O

 D
A

S 
D

IS
C

IP
LI

N
A

S

09



FLUXOGRAMA
DA CIVIL
D

ES
C

R
IÇ

Ã
O

 D
A

S 
D

IS
C

IP
LI

N
A

S

10



ENTIDADES
ESTUDANTIS
F
A
Ç
A
 P

A
R
T
E
!

É o órgão máximo de representação estudantil do curso de Engenharia Civil da
UDESC-CCT, sem fins lucrativos e de número ilimitado de membros. Fundado em
1986, foi o primeiro centro acadêmico específico de um curso de graduação da
UDESC! Dentro do Centro Acadêmico buscamos sempre representar e atender às
demandas estudantis, promover eventos de capacitação e de integração, trazer
conteúdos que agreguem aos estudantes, dentre muitas outras coisas!

É a entidade máxima de representação dos estudantes da UDESC-CCT, promovendo
a integração entre os corpos discente, docente e técnico-administrativo da Centro,
além de garantir a efetiva ocupação das vagas discentes dos Conselhos Superiores,
Conselho de Centro e demais órgãos colegiados da UDESC, defendendo a paridade
da participação estudantil nestes órgãos em relação aos demais segmentos da
Universidade.

É uma associação civil, sendo a instância máxima de representação de estudantes da
UDESC, tendo como finalidade defender os interesses dos discentes da Universidade
e defender a manutenção e ampliação da permanência estudantil como um todo,
assim como do repasse de verba para Universidade.

DO MOVIMENTO ESTUDANTIL

CALC

DANMA

DCE

nós!

Assista ao DrawMyLife do CALC no IGTV do @vai.calc: CLIQUE AQUI
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DE ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

ENTIDADES
ESTUDANTIS

ATRIUM
Empresa Júnior constituída por acadêmicos de Engenharia Civil do CCT. Realiza
serviços com o objetivo de desenvolver nos estudantes a técnica, a liderança,
construir uma visão empreendedora e expandir o contato com o mercado de
trabalho. Busca atender as necessidades dos clientes priorizando a qualidade e a
inovação. Todos os projetos são assinados por profissionais habilitados do CREA-SC e
orientados por professores!

LACE
A Liga é formada por estudantes de Engenharia Civil da UDESC-CCT e tem como
objetivo aprimorar os conhecimentos dos acadêmicos em materiais, concretos e
estruturas por meio de pesquisas, testes, ensaios e concretagens. Todos os estudos
são voltados para participação nos concursos estudantis promovidos pelo IBRACON
anualmente no Congresso Brasileiro de Concreto!

É a maior atlética de Joinville, fundada em 2005 e com registro nos órgãos oficiais
desde 2013. Buscando incentivar a prática de esportes no meio universitário e a
integração entre os alunos, atualmente representam todos os cursos do Centro de
Ciências Tecnológicas da UDESC.

AAACCT

Existem muuuitas outras, de vários segmentos! Para conhecer mais
atividades extracurriculares  CLIQUE AQUI

F
A
Ç
A
 P

A
R
T
E
!

Atividades complementares são componentes curriculares
obrigatórios, e já podem ser realizadas a partir da 1ª fase!!
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E-MAIL
INSTITUCIONAL

1 - Acesse o portal id.udesc.br 2 - Clique na aba "Ativar e-mail"

OBS.: Não é possível digitar um e-mail, apenas escolher entre as opções fornecidas.

Ative seu e-mail institucional seguindo os passos abaixo.
É por lá que a UDESC e os professores vão entrar em contato com você!

(Caso nunca tenha entrado antes,
clique em "primeiro acesso" e redefina

uma senha. O login é seu CPF.)

3 - Preencha os campos e clique novamente em "Ativar e-mail"

PRONTO!
Aguarde alguns minutos
para que seu e-mail
personalizado esteja
vinculado a sua conta.

Dica: Faça o download do Outlook (para desktop ou mobile)
para ficar sempre logado em seu e-mail institucional!
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siga.udesc.br

SIGA

Trancamento de matrícula
Cancelamento de matrícula no curso
Cancelamento de matrícula em disciplina
Validação de atividades complementares (usando certificados com
autenticação digital)
Pedidos de validação de disciplinas
Documentos (histórico, atestado, planos de ensino etc.)
e mais.

O Sistema de Gestão Acadêmica (SIGA) é um ambiente online onde você
tem serviços (matrícula, histórico escolar, atestados de frequência) sem
precisar procurar fisicamente pela Secretaria de Ensino de Graduação do
centro.

Ali também estão as informações essenciais para sua vida acadêmica,
como notas, dados de frequência, índice de aproveitamento, disciplinas,
etc.

Alguns serviços que você pode obter diretamente pelo SIGA:

Onde registra-se toda a vida acadêmica de discentes e docentes,
enquanto vinculados à UDESC. Todo o seu histórico e documentos

oficiais estão no SIGA!

Faça login com seu CPF e a senha do idUDESC.
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PLATAFORMAS
DE AULAS

Cada professor escolhe a plataforma de preferência (às vezes mais
de uma) para lecionar sua matéria. As mais usadas são:

Atente-se ao link! O
Moodle do CCT tem
"joinville" no meio.

Confira se você já foi adicionado a todas as matérias em que está
matriculado, em "Meus cursos", na aba à esquerda. Caso ainda falte

algum, entre em contato com o professor daquela matéria por e-mail!

MOODLE moodle.joinville.udesc.br

PARA FAZER ENTREGA DE AVALIAÇÕES E TRABALHOS, ACESSAR
MATERIAIS DISPONIBILIZADOS PELO PROFESSOR E ASSISTIR A AULAS

Login: seu CPF
Senha: mesma do idUDESC
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MICROSOFT TEAMS

Cada matéria tem sua
própria Equipe!

PLATAFORMAS
DE AULAS

PARA ASSISTIR A AULAS, PARTICIPAR DE REUNIÕES E EVENTOS

OUTRAS OPÇÕES USADAS: SKYPE GOOGLE
MEET

teams.microsoft.com

Login: CPF@edu.udesc.br
Senha: mesma do idUDESC

Confira se você já foi adicionado a todas as matérias em que está
matriculado, em "Equipes", na aba à esquerda. Caso ainda falte

algum, entre em contato com o professor daquela matéria por e-mail!

Saiba como alterar sua foto de perfil no Teams CLICANDO AQUI
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Remotamente, a UDESC ainda oferece para sua comunidade
aproximadamente 8 mil títulos de livros eletrônicos, por meio do

portal Minha Biblioteca.

BIBLIOTECA
UNIVERSITÁRIA

A Biblioteca Universitária, órgão suplementar da UDESC, tem como
missão oferecer serviços de informação com foco nas atividades de
ensino, pesquisa e extensão.

A BU é um sistema composto por 11 bibliotecas setoriais que cooperam
seus acervos e atuam em rede, sob a coordenação técnica da
Biblioteca Universitária.

O acervo das bibliotecas é constituído por livros, periódicos,
monografias, dissertações, teses, peças de teatro, partituras, mapas,
CDs-rom, DVDs, bases de dados e e-books.

Empréstimos e devoluções
mediante agendamento pelo

email: biblioteca.cct@udesc.br.

No caso de empréstimo, deve ser
encaminhada a lista das

referências junto ao e-mail.

Para saber como acessá-la   CLIQUE AQUI
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ASSISTÊNCIA
ESTUDANTIL

PROGRAMA DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES EM SITUAÇÃO
DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA – PRAFE

 

A UDESC oferece o PRAFE para garantir a permanência dos estudantes em situação
de vulnerabilidade econômica nos cursos de graduação. O programa é composto
pelos auxílios alimentação, moradia, transporte, emergencial e subsídio refeição.

 
BOLSA DE MONITORIA

 

A bolsa de monitoria visa auxiliar o desenvolvimento de determinada disciplina,
criando condições para o aperfeiçoamento de habilidades relacionadas à atividade

docente. Exige-se que o aluno tenha cursado a disciplina para a qual pleiteia a bolsa,
tendo sido aprovado com média igual ou superior a 8,5 e ainda tenha obtido média

geral de todas as disciplinas cursadas igual ou superior a 6,5.
 

BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, PESQUISA E INOVAÇÃO
 

A bolsa é o subsídio mensal concedido pelos programas PIBIC, PIBITI, PROBIC e
PROBITI ao aluno de graduação (bolsista IC), orientado por professor pesquisador
qualificado, para atuação em projeto de pesquisa científica, tecnológica, artístico-

cultural ou inovação.
 

MOBILIDADE ESTUDANTIL
 

A UDESC tem convênios de mobilidade acadêmica com diversas universidades
nacionais e estrangeiras. Através de convênios bilaterais firmados, os alunos da Udesc
podem estudar em outras instituições brasileiras e internacionais sem pagar as taxas

acadêmicas dessas universidades. 

A UDESC oferece auxílio financeiro a estudantes da instituição por meio
diversos tipos de bolsas. Nestes programas, o acadêmico participa de projetos

da instiuição para contribuir com a comunidade universitária e com a
sociedade em geral.

E mais! Acesse udesc.br/bolsas e descubra.
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GRUPO DE AVISOS DA CIVIL

PRECISA DO E-MAIL DE ALGUM PROFESSOR?
Após fazer login no seu e-mail institucional, comece um novo e-mail e
procure pelo nome do professor no campo "Para". Os e-mails
institucionais começarão a aparecer em lista!

CLIQUE AQUI 
Para saber como instalar o Pacote Office com a sua conta institucional!

PACOTE OFFICE

INFORMAÇÕES
EXTRAS

Sempre que tivermos avisos gerais e informações importantes mandaremos lá!
Os administradores do grupo são os atuais diretores do CALC, e você pode entrar
em contato com cada um caso tenha alguma dúvida!   LINK DO GRUPO

DOCUMENTOS IMPORTANTES
Procurando pelo Calendário Acadêmico? Plano Pedagógico da Civil?
Resoluções importantes? Acesse nossa pasta de Documentos Importantes
no Drive!   CLIQUE AQUI

Você sabia que tem acesso aos programas da Microsoft através da sua conta
institucional da UDESC? Lembre-se: Utilize o e-mail CPF@edu.udesc.br para
logar no Portal Office 365 (mesma senha do idUDESC).
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(47) 3481-7900
faleconosco.cct@udesc.br

ACOMPANHE-NOS E FIQUE POR DENTRO DAS
PRINCIPAIS INFORMAÇÕES DO CURSO!

CONTATOS

@vai.calc /calivredacivil /company/centro-
acadêmico-livre-da-civil

UDESC CCT UDESC GERAL

Rua Paulo Malschitzki, 200
Zona Industrial Norte, Joinville / SC

(48) 3664-8000
comunicacao@udesc.br

Avenida Madre Benvenuta, 2007
Itacorubi, Florianópolis / SC

@udesc.joinville @udesc.oficial

udesc.br/cct udesc.br

https://www.udesc.br/cct
https://www.udesc.br/

