Mural da

CIDADANIA
Sabia que a universidade
também é espaço de cidadania?

O que é cidadania?

CIDADANIA é um conceito amplo. Refere-se a um
conjunto de direitos relacionados às dimensões mais
básicas da vida de uma pessoa.
Cidadania implica no reconhecimento e na
concretização dos direitos civis, políticos e sociais.
Sabia que o direito à educação é previsto na
Constituição Federal Brasileira, desde 1988?

Então,

EDUCAÇÃO

É UM DIREITO SOCIAL!
Como esse direito social é colocado em prática?
Através da política pública de educação.
E como essa política pública é garantida?
Através da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB)
Conforme essa lei, a Educação:
 É dever da Família e do Estado.
 Tem como objetivos o pleno desenvolvimento do

educando, seu preparo para o exercício da cidadania e
sua quali cação para o trabalho.
Princípios da Educação
Pela lei, o ensino deve se basear nos seguintes princípios:
 Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
 Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o
pensamento, a arte e o saber;
 Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas;
 Respeito à liberdade e apreço à tolerância;
 Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;
 Gratuidade do ensino público em estabelecimentos o ciais;
 Valorização do pro ssional da educação escolar;
 Gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da
legislação dos sistemas de ensino;
 Valorização da experiência extra-escolar;
 Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais.
 Consideração com a diversidade étnico-racial;
 Garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida.

E sobre o

Programa Nacional de
Assistência Estudantil,
você já ouviu falar?
É um programa que busca ampliar as condições de
permanência dos jovens na educação superior pública federal.
Além de ampliar o acesso à Universidade,
também precisamos aumentar o número de formandos!!!
Objetivos do Programa:
 Democratizar as condições de permanência dos jovens na

educação superior pública federal;
 Minimizar os efeitos das desigualdades sociais e regionais na
permanência e conclusão da educação superior;
 Reduzir as taxas de retenção e evasão;
 Contribuir para a promoção da inclusão social pela educação.

A Assistência Estudantil, no campus Joinville,
possui duas principais linhas de ação:
 Atendimento e acompanhamento de estudantes que possuem

renda familiar bruta mensal até 1,5 salário mínimo por pessoa,
que podem concorrer a benefícios (auxílio creche, auxílio moradia,
bolsa estudantil, isenção do restaurante universitário).
 Atendimento de psicologia educacional e serviço social: quando
surge aquela di culdade em se adaptar à universidade, morar em
uma cidade nova ou acompanhar as aulas, o atendimento com a
psicologia educacional e o serviço social pode te ajudar!

Além disso, você pode procurar esses serviços sempre que estiver passando
por qualquer di culdade, seja em casa, no trabalho ou na universidade, ou
ainda em situações de violência, preconceito, assédio e a ns.

Ficou curioso?
Acha que talvez precise da Assistência Estudantil?

Então,

que ligado!

Assistência Estudantil de Joinville
http://assistenciaestudantil.joinville.ufsc.br
página Assistência

Sala U142
atendimento das 7h às 19h

Contatos
assistenciaestudantil.jve@contato.ufsc.br
(47) 3204-7437 | (48) 3721-6260

ONDE BUSCAR AJUDA
Outro setor na Universidade que pode auxiliar em questões
relacionadas a preconceito, discriminação e violência é a Secretaria
de Ações A rmativas e Diversidades (SAAD). Está localizada no
campus Florianópolis, mas todos os estudantes da UFSC têm direito
a acessar seus serviços.

Quer saber como?
A Coordenadoria de Acessibilidade Educacional atua
na garantia dos direitos das pessoas com de ciência.
Em Joinville procure a Prof.ª Andrea
Contato: (48) 3721-4648
e-mail: andrea.hp@ufsc.br

QUEM É QUEM?
Coordenadoria de Relações Étnico-Raciais
Atua em ações a rmativas para indígenas, negros e
quilombolas, estratégias de acolhimento e inserção dos
estudantes.
Contato: (48) 3721-5940

Coordenadoria de Ações de Equidade
Atua no acompanhamento dos estudantes que ingressam na
UFSC por meio de ações a rmativas de recorte socioeconômico.
Contato: Assistência Estudantil do campus Joinville
(47)3204-7437 ou (48)3721-6260

Coordenadoria de Diversidade Sexual e
Enfrentamento da Violência de Gênero
Atua na promoção dos direitos da população universitária de
lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais e mulheres
vítimas de violência.
Contato: (48) 3721-5946 ou (48) 3721-5947

OUVIDORIA
Você sabe o que é?
É o setor da Universidade que recebe as críticas, sugestões,
reclamações, denúncias e elogios dos estudantes, servidores,
professores da UFSC e da comunidade em geral.
Tá se perguntando como deve fazer
para utilizar os serviços da Ouvidoria?
É muito fácil, não tem mistério! Você pode:
Acessar o site www.ouvidoria.ufsc.br
Telefonar para (48) 3721-9955;
mandar e-mail para falecom@ouvidoria.ufsc.br

Na UFSC
para as suas demandas,
queixas, reinvindicações,
você também pode:
 Buscar informações com o Coordenador do Curso;
 Procurar o Diretório Acadêmico Livre das Engenharias (DALEM);
 Procurar os representantes do Diretório Central dos Estudantes no

Campus (DCE);
 Procurar a Secretaria Acadêmica:
http://secretariaacademica.joinville.ufsc.br

Ainda existem espaços de participação coletiva
onde os estudantes podem contribuir com a
gestão da universidade, levando as suas
reivindicações e seus interesses:
Conselho do Centro Tecnológico de Joinville (CTJ)
http://joinville.ufsc.br/conselho-da-unidade
Conselho Universitário (Cun)
http://cun.orgaosdeliberativos.ufsc.br/equipe-2
conselhos@contato.ufsc.br

É importante que você também saiba quem são os
estudantes que estão te representando lá no Conselho.

