
 

 
 

UFSC NA MÍDIA – CLIPPING 
12, 13 e 14 de janeiro de 2013 

 

 

 

 



Diário Catarinense (12/01/2013) – Sérgio da Costa Ramos 

“O pio do Sabiá” 

Centenário de Rubem Braga / antigo casarão da UFSC / livro A traição das Elegantes 

 

 
 

Diário Catarinense (12/01/2013) – Serviço 

“Professores” 

Vagas abertas para professor efetivo na UFSC / Segesp 

 

 
 

Diário Catarinense (12/01/2013) – Geral 

“SISU – Divulgação do resultado é retomada” 

Divulgação dos resultados do Sisu / Tribunal Regional Federal / Inep / Enem 

 



Diário Catarinense (12/01/2013) – Diário do Leitor 

“Vestibular, Enem, cotas e escolas” 

Enem / cotas / ensino superior 

 

 



Diário Catarinense (12/01/2013) – Geral 

“Verão – Passeio pela história” 

Praia do Forte / Fortaleza de São José da Ponta Grossa / Fortalezas de Anhatomirim e Santo Antônio de Ratones / UFSC 

 

 
 



Notícias do Dia (14/01/2013) – Brasil 

“Sisu chama alunos aprovados” 

Divulgação dos resultados do Sisu / Enem / MEC / Lei de Cotas 

 

 

 



Notícias do Dia (14/01/2013) – Ricardinho Machado 

“Cabeças” 

UFSC / Sapiens Parque / Saulo Vieira 

 

 
 

Notícias do Dia (14/01/2013) – Yula Jorge 

“Exemplo em educação” 

Escola Irmã Maria Teresa / Vestibular da UFSC 

 

 
 

A Notícia (14/01/2013) – Portal 

“Maioria não estuda entre os 18 e 24 anos” 

 Educação dos jovens de Joinville / IBGE / Ensino superior 

 

 



Enfoque Popular (14/01/2013) – Estado 

“Pioneirismo sustentável” 

Fumicultores de Santa Catarina / Ministério do Desenvolvimento Agrário / Cultivo de 

orgânicos / Laboratório de Comercialização da Agricultura Familiar da UFSC / Ceasa / OMS 

/ Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notícias veiculadas em meios impressos, convertidas para o formato digital, com informações e opiniões de 

responsabilidade dos veículos. 



 

CLIPPING DIGITAL 

 

Notícia de 14/01/2013 

Trotes universitários tomam as ruas 

 

Notícias de 13/01/2013 

Eletronuclear contrata estudo do tráfego na rodovia onde se situam Angra 1 e 2 

Ceasa de SC terá primeiro box para venda de produtos orgânicos da agricultura familiar 

Abertas as inscrições para tutores em Tubarão 

 

Notícia de 11/01/2013 

Confira o nome dos aprovados na UFSC 

 

Notícias de 10/01/2013 

Confira se seu nome está na lista de aprovados da Ufsc 

Site que divulga listão de aprovados do vestibular Ufsc está fora do ar 

UFSC divulga primeira chamada do vestibular 2013; confira 

Saiu o resultado do Vestibular 2013 da UFSC 

 

Notícia de 09/01/2013 

Lista de aprovados no vestibular da Ufsc sai nesta quinta-feira 

 

Notícia de 07/01/2013 

Cinzas da estudante de Joinville, morta na França, devem chegar ao Brasil nesta semana 

 

 

http://www.adjorisc.com.br/jornais/asemana/curitibanos/trotes-universitarios-tomam-as-ruas-1.1215148#.UPRRuG_Ad-0
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-01-13/eletronuclear-contrata-estudo-do-trafego-na-rodovia-onde-se-situam-angra-1-e-2
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-01-13/ceasa-de-sc-tera-primeiro-box-para-venda-de-produtos-organicos-da-agricultura-familiar
http://www.notisul.com.br/n/geral/abertas_as_inscricoes_para_tutores_em_tubarao-39116
http://www.adjorisc.com.br/jornais/asemana/curitibanos/confira-o-nome-dos-aprovados-na-ufsc-1.1214286#.UPRRvG_Ad-0
http://www.clmais.com.br/informacao/48159/
http://www.clmais.com.br/informacao/48156/
http://educacao.uol.com.br/noticias/2013/01/10/ufsc-divulga-primeira-chamada-do-vestibular-2013-confira.htm
http://vestibular.brasilescola.com/noticias/saiu-resultado-vestibular-2013-ufsc/321704.html
http://www.clmais.com.br/informacao/48053/
http://bandsc.com.br/canais/noticias/cinzas_da_estudante_de_joinville_morta_na_franca_devem_chegar_ao_brasil_nesta_semana.html

