
 
 

13 de agosto de 2013 

 
 

 



Diário Catarinense 

Variedades 

“Conhecimento para todos” 

Feira de Livros da EdUFSC / Centro de Convivência / Fabio Luiz Lopes da Silva 

 

 

 

Diário Catarinense 

Serviço 

“Jornalismo” 

Programa de Pós-Graduação em Jornalismo da UFSC / conferência “Cobertura Jornalística 

da Corrupção Política: O Caso Português / Universidade de Coimbra / Isabel Ferin Cunha 

 

 
 

 

 

 



Diário Catarinense 

Marcos Espíndola 

“Pânico na rádio” 

A Guerra dos Mundos / H. G. Wells / Dramatização de Orson Welles / The Mercury Theatre 

on the Air / Curso de Jornalismo da UFSC / Eduardo Meditsch / Radio e Pânico 2 

 

 
 

 

 



Diário Catarinense - Serviço 

“Feira do livro em Floripa” 

Feira de Livros da EdUFSC / Centro de Convivência 

 

 
 

Diário Catarinense - Marcos Espíndola 

“Feira do livro em Floripa” 

12:30 / Marco Valente / UFSC / Edital Pró-Cultura 

 

 
 

Diário Catarinense – Diário do Leitor 

“Debate DC” 

UFSC / Sisu / MEC 

 

 
 

 



Diário Catarinense – Visor 

“Mosaico de opiniões” 

Horário de fechamento dos portões de acesso a UFSC / Conselho Universitário / DCE / 

Apufsc / Sintufsc 

 

 
 

Diário Catarinense – Diário do Leitor 

“Facebook” 

Polícia no Campus / Drogas na UFSC / Portões da UFSC  

 

 
 



Diário Catarinense – Reportagem Especial 

“Portões na UFSC - Decisão depois do debate” 

Horário de fechamento dos portões de acesso a UFSC / Carlos Vieira / DCE / Apufsc / 

Sintufsc / Roselane Neckel / Antônio Carlos Montezuma / Novo projeto de iluminação / 

Leandro de Oliveira / Deseg /  

 

 



 

 

 

 

 

 



Diário Catarinense – Economia 

“Sardinhas de cativeiro são usadas na pesca” 

Univali de Itajaí / Transferência de sardinhas criadas em cativeiro para barcos atuneiros / 

pesca de atuns / Lapmar da UFSC / Cepsul-ICMBio / CTTMar-Univali / Capes 

 

 



Notícias do Dia – Editorial 

“Uma decisão difícil para a UFSC” 

Fechamento do campus da UFSC / Proibição das festas 

 

 

 Notícias do Dia – Charge 

Ufsctock 

 
 

Notícias do Dia – E-mails e Cartas 

“Barulho na universidade” 

Barulho na UFSC e a vizinhança / Ministério Público 

 

 



Diário Catarinense - Serviço 

“Saúde” 

2º Encontro de Experts em HPV / Centro de Pesquisa Clínica – Projeto HPV / HU 

 

 
 

Notícias do Dia – Geral 

“Universidade cria sardinhas em cativeiro” 

Univali de Itajaí / Transferência de sardinhas criadas em cativeiro para barcos atuneiros / 

pesca de atuns / Lapmar da UFSC 

 

 
 

Diário Catarinense – Cacau Menezes 

“Calhamaço” 

MPF / Compra do Prédio Santa Clara / procuradora Daniela Escobar 

 

 
 



Notícias do Dia 

Opinião 

“Tecnologia e o futuro em nova perspectiva” 

Empresas de tecnologia em Florianópolis / UFSC / Udesc 

 

 
 

 

 

 

 

 



Notícias do Dia 

Carlos Damião 

“UFSC” 

39º Eneco / 2º Congresso de Estudantes Latino-americanos de Economia 

 

 

 

Notícias do Dia 

Carlos Damião 

“Xô, grosseria” 

Suposto vandalismo no campus da UFSC / festas na UFSC 

 

 
 

Notícias do Dia 

Carlos Damião 

“Toscos” 

Estudantes universitários / Mídia Ninja / Ativismo / Bolivarianismo 

 

 
 



Diário Catarinense - Geral 

“Duplicação da Edu Vieira é recomendada por comissão” 

Duplicação da Rua Deputado Edu Vieira / Conselho Universitário / Prefeitura / Conselho 

Comunitário do Bairro Pantanal / Projeto de Ciclovia 

 

 

 



Notícias do Dia – Especial 

“Reféns do barulho” 

Festas na UFSC / Cale / Sergio Luis Schlatter / Deseg / Plebiscito sobre as festas / CUn 

 

 

 

 

 



Diário Catarinense – Reportagem Especial 

“Reforço na aula de Direção” 

Simulador de direção desenvolvido na UFSC / Contran / Denatran / Centros de Formação 

de Condutores 

 



 

 

 

 

 

 

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

responsabilidade dos veículos. 



 

 

Clipping digital 

 

Notícias de 11/08/2013 

UFSC volta às aulas nesta segunda-feira e polêmica da instalação de portões retorna para o 

campus de Florianópolis 

 

Notícias de 12/08/2013 

UAB está com inscrições abertas para pós-graduação em Controle da Gestão Pública 

Pesquisa revela preocupante conteúdo de sódio em lanches de crianças e adolescentes 

Aluno com surdez conclui mestrado na Universidade Federal 

Corrupção e Jornalismo é tema de conferência na UFSC 

Pesquisadores da Univali de Itajaí criam sardinha em cativeiro 

Calhamaço 

Simulador de carro desenvolvido pela UFSC será item obrigatório em todas as autoescolas 

do país 

Feira da Editora da UFSC começa segunda-feira (12/08) em Florianópolis e oferece 

descontos de até 70% 

"Acreditamos que é possível diminuir a quantidade de acidentes de trânsito com o 

simulador", aponta educadora do Denatran 

Simulador de carro desenvolvido pela UFSC será item obrigatório em todas as autoescolas 

do país 

Começa nesta terça-feira prazo de inscrição para o Grupo de Canto para Iniciantes da 

UFSC 

Seccional e Subseções da OAB comemoram Mês do Advogado em Florianópolis 

UFSC seleciona voluntários para pesquisa com Erva Mate 

 

Notícias de 13/08/2013 

UFSC – Laboratório de Engenharia Biomecânica inaugura nova estrutura no Hospital 

Universitário 

UFSC planeja até plebiscito para discutir realização de festas no campus 

Duplicação da Rua Edu Vieira, na Trindade, é recomendada por comissão  

Fique por dentro do trabalho do bibliotecário, profissional que organiza e classifica a 

informação 

http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2013/08/ufsc-volta-as-aulas-nesta-segunda-feira-e-polemica-da-instalacao-de-portoes-retorna-para-o-campus-de-florianopolis-4230734.html
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2013/08/ufsc-volta-as-aulas-nesta-segunda-feira-e-polemica-da-instalacao-de-portoes-retorna-para-o-campus-de-florianopolis-4230734.html
http://www.cidadefoz.com.br/uab-esta-com-inscricoes-abertas-para-pos-graduacao-em-controle-da-gestao-publica/
http://www.portaldailha.com.br/noticias/lernoticia.php?id=18821
http://www.correiodoestado.com.br/noticias/aluno-com-surdez-conclui-mestrado-na-universidade-federal_190627/
http://wp.clicrbs.com.br/moacirpereira/2013/08/12/corrupcao-e-jornalismo-e-tema-de-conferencia-na-ufsc/?topo=67,2,18,,,77
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/noticia/2013/08/pesquisadores-da-univali-de-itajai-criam-sardinha-em-cativeiro-4232125.html
http://wp.clicrbs.com.br/cacaumenezes/2013/08/12/calhamaco/?topo=52,2,18,,200,67
http://www.clicrbs.com.br/especial/sc/horadesantacatarina/19,792,4232038,Simulador-de-carro-desenvolvido-pela-UFSC-sera-item-obrigatorio-em-todas-as-autoescolas-do-pais.html
http://www.clicrbs.com.br/especial/sc/horadesantacatarina/19,792,4232038,Simulador-de-carro-desenvolvido-pela-UFSC-sera-item-obrigatorio-em-todas-as-autoescolas-do-pais.html
http://floripamanha.org/2013/08/feira-da-editora-da-ufsc-comeca-segunda-feira-1208-em-florianopolis-e-oferece-descontos-de-ate-70/#sthash.w1ix8ERf.dpuf
http://floripamanha.org/2013/08/feira-da-editora-da-ufsc-comeca-segunda-feira-1208-em-florianopolis-e-oferece-descontos-de-ate-70/#sthash.w1ix8ERf.dpuf
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2013/08/acreditamos-que-e-possivel-diminuir-a-quantidade-de-acidentes-de-transito-com-o-simulador-aponta-educadora-do-denatran-4232060.html
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2013/08/acreditamos-que-e-possivel-diminuir-a-quantidade-de-acidentes-de-transito-com-o-simulador-aponta-educadora-do-denatran-4232060.html
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2013/08/simulador-de-carro-desenvolvido-pela-ufsc-sera-item-obrigatorio-em-todas-as-autoescolas-do-pais-4232038.html
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2013/08/simulador-de-carro-desenvolvido-pela-ufsc-sera-item-obrigatorio-em-todas-as-autoescolas-do-pais-4232038.html
http://www.deolhonailha.com.br/florianopolis/noticias/inscricao-para-o-grupo-de-canto-para-iniciantes-da-ufsc-pode-ser-feita-nesta-terca-feira.html
http://www.deolhonailha.com.br/florianopolis/noticias/inscricao-para-o-grupo-de-canto-para-iniciantes-da-ufsc-pode-ser-feita-nesta-terca-feira.html
http://www.adjorisc.com.br/politica/seccional-e-subsec-es-da-oab-comemoram-mes-do-advogado-em-florianopolis-1.1326340#.UgqIKY3VAxA
http://www.adjorisc.com.br/jornais/grafnorte/editorias/cidades/ufsc-seleciona-voluntarios-para-pesquisa-com-erva-mate-1.1326321#.UgqILI3VAxA
http://www.andifes.org.br/?p=21681
http://www.andifes.org.br/?p=21681
http://ndonline.com.br/florianopolis/noticias/94598-ufsc-planeja-ate-plebiscito-para-discutir-realizacao-de-festas-na-universidade.html
http://floripamanha.org/2013/08/duplicacao-da-rua-edu-vieira-na-trindade-e-recomendada-por-comissao/#sthash.78iUPVgy.dpuf
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/geral/vestibular/noticia/2013/08/fique-por-dentro-do-trabalho-do-bibliotecario-profissional-que-organiza-e-classifica-a-informacao-4232852.html
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/geral/vestibular/noticia/2013/08/fique-por-dentro-do-trabalho-do-bibliotecario-profissional-que-organiza-e-classifica-a-informacao-4232852.html


Curitibanos realiza Audiência Pública para debater novos cursos para o campus local da 

UFSC 

Mercado de trabalho dos futuros bibliotecários abrange arquivos, museus e muita 

documentação 

Segurança da UFSC vai consultar a população sobre os dias que a área deve ficar fechada 

ao público para maior segurança 

 

http://blog.ozoide.com.br/index.php?menu=post&p=16235
http://blog.ozoide.com.br/index.php?menu=post&p=16235
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/geral/vestibular/noticia/2013/08/mercado-de-trabalho-dos-futuros-bibliotecarios-abrange-arquivos-museus-e-muita-documentacao-4232845.html
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/geral/vestibular/noticia/2013/08/mercado-de-trabalho-dos-futuros-bibliotecarios-abrange-arquivos-museus-e-muita-documentacao-4232845.html
http://bandsc.com.br/canais/noticias/seguranca_da_ufsc_vai_consultar_a_populacao_sobre_os_dias_que_a_area_deve_ficar_fechada_ao_publico_para_maior_seguranca.html
http://bandsc.com.br/canais/noticias/seguranca_da_ufsc_vai_consultar_a_populacao_sobre_os_dias_que_a_area_deve_ficar_fechada_ao_publico_para_maior_seguranca.html

