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representaçAO DISCENTE
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   Muitas das decisões que definem os 
rumos da Universidade são feitas em 
órgãos colegiados, nos quais há 
participação de representantes discentes 
para defender os interesses dos estudantes. 
      Aqui, no CCJ, há três órgãos 
colegiados em que o CAXIF possui 
representantes: 

DIRETOR DO CENTRO

chefe do departamento

(48) 3721-9372
ccj@contato.ufsc.br

Prof. Cláudio Ladeira de Oliveira

(48) 3721-5602
dir@contato.ufsc.br 

Prof. Humberto Pereira Vecchio

(48) 3721-5604
direito@contato.ufsc.br

coordenador do curso

A QUEM devo 
RECORRER?

CONSELHO DA UNIDADE

colegiado do departamento

representante de turma

colegiado do curso

Conselho universitário



o curso
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• Biodireito 
• Direito Romano
• Direitos Humanos
• Direito Animais
• Direito Internacional:
  Democracia, Soberania, 
    Violência e Paz.

• Direito Internacional
  Econômico 
• Direito e Cidadania
• Instituições de Direito
  Público
• Informática Jurídica



primeiros passos
Idufsc wi-fi

cagr

moodle

PRECISA DE AJUDA?
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biblioteca
universitária

transporte
público

UFSC Semidireto •
 Volta ao Morro Carvoeira/Pantanal Sul/Norte •
 Córrego Grande (TITRI-bairro) •
 Santa Mônica (TITRI-bairro) •

Saco Grande via HU (TITRI-bairro) •
Canasvieras - Trindade (TITRI-TICAN) •

TITRI- UFSC •TITRI- UFSC •
TITRI-TIRIO •

TITRI-TAPERA •
Abraão-UFSC •

Capoeiras-UFSC •
Jardim Atlântico-UFSC •

Ambos disponíveis 
para iOS e Android.

Como eu faço o meu cartão?

Anota aí!

biblioteca
setorial

linjur

rotas que passam pela ufsc:
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restaurante universário

Saiba sobre a isenção do 
RU na próxima página!
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permanencia^

Quais bolsas existem e 
quais SEUS BENEFÍCIOS?
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Acessibilidade

Falando em esportes...
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hospital universitário

Apoio Psicológico
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outras informaçoes˜
saiba mais!

xerox
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MAPA
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onde comer?
Além do RU, que vocês já conheceram um 
pouco sobre, existem outras opções de 
restaurantes e lanchonetes perto da UFSC. 
Aqui são alguns deles:
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onde beber?
Sabemos que na vida de um estudante 
universitário é importante também saber 
onde beber! Nada melhor do que sair 
depois da aula e dividir um litrão bem 
gelado com os amigos! Aí vai as nossas 
dicas sobre os bares mais famosos ao redor 
da UFSC:
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Encontre-nos!

facebook.com/CAXIF

@caxif

caxifufsc@gmail.com

caxif.ufsc.br

sala 009 - ccj




