
 
 

UFSC NA MÍDIA – CLIPPING 
8 de agosto de 2013 

 

 
 

 

 



 

Diário Catarinense –Serviço 

“Robótica” 

Laboratório de Robótica da UFSC / Escola de Helicoides e Robótica  

 

Notícias do Dia – Paulo Alceu 

“Economia” 

Energia solar / Parceria UFSC e Instituto Ideal 

 

Notícias do Dia – Carlos Damião 

“Por cima” / “Terror” / “Tesouro visual” 

Editora da UFSC / Apreensão de drogas / TV UFSC / Documentário sobre a obra de Edla 

von Wangenheim  

 

 



Diário Catarinense – Estela Benetti 

“Executiva de SC na Heinecken” 

Egressos / Ciência da Computação 

 

 

Notícias do Dia – Cidade 

“Boto-cinza encontrado morto na baía Norte” 

Meio ambiente / Laboratório de Mamíferos Aquáticos da UFSC 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Notícias do Dia – Opinião 

“Sapiens Parque e os pescadores do Norte da Ilha” 

Sapiens Parque / Associação de Pescadores de Canasvieiras

 

 

 

 

 

 

 



Notícias do Dia – Opinião 

“SC vira produtor de droga sintética” 

Apreensão de drogas / Tráfico / Aluna do curso de Design  

 
(continua na próxima página) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Notícias do Dia – Opinião 

“Médicos brasileiros ainda continuam longe do interior” 

Programa Mais Médicos / Centro de Ciências Médicas da UFSC 

 

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

responsabilidade dos veículos. 

 



CLIPPING DIGITAL 

Clipping dia 5/8/2013 

Florianópolis sedia Seminário Internacional de Inovação em Segurança Pública 

UFSC busca voluntários com diabetes para pesquisa com chá mate 

UFSC sedia quarta Escola de Helicoides e Robótica 

Fábio Luiz Lopes toma posse como novo diretor da EdUFSC 

 

Clipping dia 6/8/2013 

UFSC seleciona voluntários para pesquisa com erva-mate 

Estudantes da UFSC criam página no Facebook para ajudar vítimas de estupro 

UFSC recepciona calouros 2013.2 no dia 19 de agosto 

Tendência é UFSC optar por Blumenau para campus 

Profissionais da Educação Física podem optar por licenciatura ou bacharelado, que oferece 

amplo mercado de trabalho 

Gleisi Hoffmann confirma investimentos em aeroporto de Pato Branco 

Operação apreende mais de 3 mil comprimidos de ecstasy no Pantanal, em Florianópolis 

UFSC inaugura novos equipamentos do laboratório de Engenharia Biomecânica 

UFSC Curitibanos estuda adiamento de aulas 

Florianópolis sedia seminário sobre segurança pública 

 

Clipping dia 7/8/2013 

Curso de odontologia pode ficar comprometido sem reforma na UFSC 

Feira da EdUFSC incentiva leitura com descontos 

SC: polícia descobre laboratório de ecstasy e apreende 32 mil comprimidos 

Feira da Editora da UFSC é confirmada para o dia 12 de agosto 

Abertas inscrições para o 2º Encontro de Experts em HPV na UFSC 

Encerra nesta quarta-feira o prazo de inscrições para as Atividades esportivas oferecidas à 

comunidade na UFSC 

Ginásio lotado para abertura dos Joguinhos do Estado 

 

Clipping dia 8/8/2013 

Resumo do Jornal da Globo - Rede Globo 

http://www.portaldailha.com.br/noticias/lernoticia.php?id=18736
http://www.portaldailha.com.br/noticias/lernoticia.php?id=18726
http://www.portaldailha.com.br/noticias/lernoticia.php?id=18737
http://www.deolhonailha.com.br/florianopolis/noticias/fabio-luiz-lopes-toma-posse-como-novo-diretor-da-edufsc.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2013/08/ufsc-seleciona-voluntarios-para-pesquisa-com-erva-mate.html
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/policia/noticia/2013/08/estudantes-da-ufsc-criam-pagina-no-facebook-para-ajudar-vitimas-de-estupro-4225058.html
http://www.deolhonailha.com.br/florianopolis/noticias/ufsc-recepciona-calouros-20132-no-dia-19-de-agosto.html
http://wp.clicrbs.com.br/pancho/2013/08/06/tendencia-e-ufsc-optar-por-blumenau-para-campus/?topo=52,2,18,,159,77
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/geral/vestibular/noticia/2013/08/profissionais-da-educacao-fisica-podem-optar-por-licenciatura-ou-bacharelado-que-oferece-amplo-mercado-de-trabalho-4223800.html
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/geral/vestibular/noticia/2013/08/profissionais-da-educacao-fisica-podem-optar-por-licenciatura-ou-bacharelado-que-oferece-amplo-mercado-de-trabalho-4223800.html
http://www.diariodosudoeste.com.br/noticias/politica/7,33438,06,08,gleisi-hoffmann-confirma-investimentos-em-aeroporto-de-pato-branco-.shtml
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/policia/noticia/2013/08/operacao-apreende-mais-de-3-mil-comprimidos-de-ecstasy-no-pantanal-em-florianopolis-4225481.html
http://www.adjorisc.com.br/saude/ufsc-inaugura-novos-equipamentos-do-laboratorio-de-engenharia-biomecanica-1.1323313#.UgPl8o3VAxA
http://www.adjorisc.com.br/jornais/asemana/curitibanos/ufsc-curitibanos-estuda-adiamento-de-aulas-1.1322984#.UgPl-Y3VAxA
http://www.adjorisc.com.br/seguranca/florianopolis-sedia-seminario-sobre-seguranca-publica-1.1322958#.UgPl-I3VAxA
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2013/08/centro-de-odontologia-pode-ficar-comprometido-sem-reforma-na-ufsc.html
http://www.portaldailha.com.br/noticias/lernoticia.php?id=18765
http://www.jb.com.br/pais/noticias/2013/08/07/sc-policia-descobre-laboratorio-de-ecstasy-e-apreende-32-mil-comprimidos/
http://www.deolhonailha.com.br/florianopolis/noticias/feira-da-editora-da-ufsc-e-confirmada-para-o-dia-12-de-agosto.html
http://www.deolhonailha.com.br/florianopolis/noticias/abertas-inscricoes-para-o-2-encontro-de-experts-em-hpv-na-ufsc.html
http://www.deolhonailha.com.br/florianopolis/noticias/encerra-nesta-quarta-feira-o-prazo-de-inscricoes-para-as-atividades-esportivas-oferecidas-a-comunida.html
http://www.deolhonailha.com.br/florianopolis/noticias/encerra-nesta-quarta-feira-o-prazo-de-inscricoes-para-as-atividades-esportivas-oferecidas-a-comunida.html
http://www.adjorisc.com.br/jornais/asemana/esporte/ginasio-lotado-para-abertura-dos-joguinhos-do-estado-1.1323613#.UgPl8Y3VAxA
http://zerohora.clicrbs.com.br/rs/geral/noticia/2013/08/resumo-do-jornal-da-globo-rede-globo-4227060.html

