
 
 

UFSC NA MÍDIA – CLIPPING 
25 de julho de 2013 

 

 
 



Diário Catarinense 

Moacir Pereira 

 “Diretas!” 

Sindicato dos Trabalhadores da UFSC / Eleição da nova diretoria / Celso Ramos Martins / 

Elaine Tavares 

 

 

 
 

 

 

Diário Catarinense 

Moacir Pereira 

 “Chiarello: Outro laudo” 

Vereador Marcelino Chiarello / Novo parecer sobre causas da morte / Perito Daniel Muñoz, 

da USP / Assassinato / Polícia Federal / Suicídio / Instituto-Geral de Perícia / Laudo de seis 

peritos da UFSC 

 

 

 
 

 

 

 

 



Diário Catarinense - Geral 

 “Polêmica na UFSC: Portões controlam acesso ao campus” 

UFSC / Controle de acesso ao campus Florianópolis / Portões / Reitora Roselane Neckel / 

Chefe de Gabinete da Reitoria, Carlos Vieira / Guaritas / Diretor de Departamento de 

Segurança da UFSC – Deseg, Leandro de Oliveira / Diretório Central dos Estudantes – DCE 

/ Coordenador do DCE, Eduardo Soares / Câmeras de monitoramento / Melhoria da 

iluminação / Secretaria de Administração da UFSC 

 

 



Notícias do Dia - Cidade 

 “Segurança no campus: UFSC instala portões para controlar acesso de veículos” 

UFSC / Portões / Controle de acesso de veículos / Violência / Assaltos à mão armada / 

Depredação / Distúrbios em área residencial / Diretor de Departamento de Segurança da 

UFSC – Deseg, Leandro Luiz de Oliveira / Guaritas 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

responsabilidade dos veículos. 



 CLIPPING DIGITAL 

 

 

Clipping dia 24/07/13 

 

UFSC começa a instalar portões no campus da Trindade 

"Jamais fecharemos a UFSC para a comunidade", diz chefe de gabinete da reitoria da 

universidade 

"É uma agressão ao espírito universitário", diz coordenador do DCE da UFSC sobre 

instalação de portões 

UFSC instala portões nas três entradas principais e reforça cercamento do campus de 

Florianópolis 

UFSC instala portões nas entradas principais do campus de Florianópolis 

Seminário discute formação de pós-graduação em Saúde 

Novo diretor da EdUFSC planeja lançar caderno de ensaios e incluir autores de periferia no 

catálogo 

Itália de meus antepassados 

 

 

 

 

Clipping dia 25/07/13 

 

 

Portões são colocados nos acessos de veículos no campus da UFSC 

UFSC discute ampliação em Curitibanos 

“Jornada é uma experiência de encontro com Cristo” 

Prefeitura Municipal de Joaçaba E Gerência de Comunicação Social 

UFSC divulga nota sobre colocação de portões de segurança na entrada do campus da 

Capital 

Mário Motta: São José tem pré-projeto para construção de trapiche no centro histórico 

 

 

 

http://www.ndonline.com.br/florianopolis/noticias/89405-ufsc-comeca-a-instalar-portoes-no-campus-da-trindade-em-florianopolis.html
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2013/07/jamais-fecharemos-a-ufsc-para-a-comunidade-diz-chefe-de-gabinete-da-reitoria-da-universidade-4210812.html
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2013/07/jamais-fecharemos-a-ufsc-para-a-comunidade-diz-chefe-de-gabinete-da-reitoria-da-universidade-4210812.html
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2013/07/e-uma-agressao-ao-espirito-universitario-diz-coordenador-do-dce-da-ufsc-sobre-instalacao-de-portoes-4210788.html
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2013/07/e-uma-agressao-ao-espirito-universitario-diz-coordenador-do-dce-da-ufsc-sobre-instalacao-de-portoes-4210788.html
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2013/07/ufsc-instala-portoes-nas-tres-entradas-principais-e-reforca-cercamento-do-campus-de-florianopolis-4210721.html
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2013/07/ufsc-instala-portoes-nas-tres-entradas-principais-e-reforca-cercamento-do-campus-de-florianopolis-4210721.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2013/07/ufsc-instala-portoes-nas-entradas-principais-do-campus-de-florianopolis.html
http://www.jornaldaciencia.org.br/Detalhe.jsp?id=88319
http://www.clicrbs.com.br/especial/sc/horadesantacatarina/19,792,4210716,Novo-diretor-da-EdUFSC-planeja-lancar-caderno-de-ensaios-e-incluir-autores-de-periferia-no-catalogo-da-editora.html
http://www.clicrbs.com.br/especial/sc/horadesantacatarina/19,792,4210716,Novo-diretor-da-EdUFSC-planeja-lancar-caderno-de-ensaios-e-incluir-autores-de-periferia-no-catalogo-da-editora.html
http://wp.clicrbs.com.br/intercambiando/2013/07/24/italia-de-meus-antepassados/?topo=13,2,18,,,77
http://globotv.globo.com/rbs-sc/jornal-do-almoco-sc/v/portoes-sao-colocados-nos-acessos-de-veiculos-no-campus-da-ufsc/2714917/
http://www.adjorisc.com.br/jornais/asemana/curitibanos/ufsc-discute-ampliac-o-em-curitibanos-1.1316161
http://www.palhocense.com.br/on-line/cotidiano/jornada-e-uma-experiencia-de-encontro-com-cristo-1.1316251
http://www.adjorisc.com.br/jornais/otempo/geral/prefeitura-municipal-de-joacaba-e-gerencia-de-comunicac-o-social-1.1316307
http://www.deolhonailha.com.br/florianopolis/noticias/ufsc-divulga-nota-sobre-colocacao-de-portoes-de-seguranca-na-entrada-do-campus-da-capital.html
http://www.deolhonailha.com.br/florianopolis/noticias/ufsc-divulga-nota-sobre-colocacao-de-portoes-de-seguranca-na-entrada-do-campus-da-capital.html
http://www.clicrbs.com.br/especial/sc/horadesantacatarina/19,792,4211237,Mario-Motta-Sao-Jose-tem-pre-projeto-para-construcao-de-trapiche-no-Centro-Historico.html

