


Nossa história... 



Logo após a instalação da UFSC, em 12 de 
junho de 1962, na rua Bocaiúva, onde hoje 
é a Brigada de Infantaria Motorizada do 
Exército, sentiu-se a necessidade de um 
setor gráfico que, além de atender a 
confecção dos impressos para os diversos 
órgãos de administração da Universidade, 
pudesse cumprir suas verdadeiras e altas 
finalidades, na edição de trabalhos de 
pesquisa e obras originais de Professores, 
Técnicos-Administrativos e Alunos. 



Assim, em 31 de julho de 1964 iniciou-se a 
construção da Imprensa Universitária da 
UFSC. A obra, com 330 m2, foi concluída 
em 24 de janeiro de 1965 na gestão do 
Magnífico Reitor Prof. João David Ferreira 
Lima. 





Onde a Imprensa Universitária 
está agora? 







O que podemos fazer por você: 



Folders 
Panfletos 
Livros 
Flyers 
Cadernos de programação 
Marcadores de página 
Cartões de visita oficial UFSC 
Blocos de pedidos com vias 
Talonários 
Cartazes 
Revistas 
Materiais destacáveis e serrilhados 
Calendários 
Agendas 
Pastas, Certificados 
Crachás 
Jornais 
Blocos de rascunho e outros... 



E como solicitar estes serviços? 



Solicite ANTES o orçamento PRESENCIAL na 
Imprensa Universitária, onde você saberá 
sobre PRAZO e MATERIAIS USADOS, através 
de modelo do que você quer e DEPOIS, faça o 
PEDIDO no SPA sobre o seu material aprovado 
pelo responsável do seu setor. 

SPA 



1 Faça o orçamento presencial na IU. 

2 
Responsável do seu setor 
aprova o orçamento e efetua 
pedido no SPA. 

Prazos e materiais utilizados são 
informados e definidos no 
momento do orçamento. 

3 A IU recebe o pedido,  
e entra em linha de produção. 



Como devo enviar o material para 
a Imprensa Universitária? 



Você poderá enviar seu material em: 
Corel Draw (.cdr), Inkscape (.svg), 
Illustrator (.ai) ou InDesign (.ind). 



Alguns trabalhos recentes da IU: 





Dúvidas? 



Consulte: 

http://iu.ufsc.br 
imprensa.ufsc@gmail.com 

(48) 3721-9638 
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