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Comunicado: Atualização dos valores dos ingressos das fortalezas
A Coordenadoria das Fortalezas da Ilha de Santa Catarina (CFISC), da Universidade
Federal de Santa Catarina (UFSC), comunica que os valores dos ingressos para visita às
fortalezas foram reajustados. Desde 2010, as taxas não passavam por atualização. A correção foi
feita conforme a Resolução Normativa N° 05/CC/2010, de 29 de novembro de 2010, que, em seu
Artigo 13, estipula a atualização com base no Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M). Após
a aplicação do índice para o período, os valores foram arredondados para baixo, conforme
processo aprovado pelo Conselho de Curadores da UFSC, que editou a Resolução Normativa N°
29/2022/CC, de 19 de maio de 2022, com efeitos a partir da publicação no Boletim Oficial da
UFSC – o que ocorreu em 25 de maio de 2022.
Dessa forma, as taxas de visitação passam, desde esta data, a ser as seguintes:
Ingressos simples (para visita a uma fortaleza)
Inteiro simples..........................................................................R$ 16,00
Meia entrada simples..................................................................R$ 8,00
Ingressos duplos (para visita, no mesmo dia, à Ilha de Anhatomirim e à Ilha de Ratones Grande)
Inteiro duplo.............................................................................R$ 20,00
Meia entrada duplo...................................................................R$ 10,00
Têm direito à MEIA ENTRADA:


Crianças de 6 a 12 anos;



Estudantes de qualquer nível ou instituição;



Membros de entidades filantrópicas;



Professores da rede básica (ensinos infantil, fundamental e médio);



Doadores de sangue registrados no hemocentro;



Pessoas com deficiência (PCD) e acompanhante (quando necessário);



Jovem de baixa renda com cadastro no Governo Federal.

São ISENTOS:


Pessoas acima de 60 anos;



Crianças de até 5 anos;



Estudantes e professores de Escolas Públicas (municipais, estaduais, federais),
desde que estejam em visita de estudo e solicitem isenção antecipadamente à
CFISC.

Além disso, a CFISC informa que mantém isenção para todos os visitantes no Dia de
Gratuidade – que é promovido no primeiro domingo de cada mês, de março a novembro.
Sobre a visitação às fortificações sob gestão da UFSC, a CFISC lembra que a Fortaleza
de São José da Ponta Grossa, na Praia do Forte, em Florianópolis, está recebendo visitantes
desde o dia 21 de março, das 8h às 18h. A fortaleza passa por obras de restauração e
requalificação, porém desde aquela data pode receber os visitantes com segurança. Quanto à
Fortaleza de Santo Antônio de Ratones, na Ilha de Ratones Grande, em Florianópolis, a
fortificação ainda passa por obras de requalificação e dependerá da conclusão dos trabalhos para
poder ser reaberta à visitação em segurança. Ressalta-se que as obras em ambas as fortalezas têm
projetos, contratos, gestão e fiscalização da superintendência do Instituto de Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) em Santa Catarina, com apoio logístico da CFISC.
Quanto à Fortaleza de Santa Cruz de Anhatomirim, em Governador Celso Ramos, a
CFISC comunica que vem preparando a reabertura dessa fortificação à visitação pública,
acertando os detalhes para a retomada das atividades. Infelizmente, em decorrência de um
acidente com a maré alta entre os dias 18 e 19 de maio, o atracadouro da Ilha de Anhatomirim
sofreu danos severos e precisará ser recuperado. A CFISC já trabalha nesse reparo e, tão logo
tudo esteja pronto, retomará as visitas à Fortaleza de Santa Cruz de Anhatomirim. Para outras
informações, visite o site www.fortalezas.ufsc.br.
Florianópolis, 25 de maio de 2022.

Geisa Pereira Garcia
Coordenadora das Fortalezas da Ilha de SC

