
 
 

9, 10, 11 e 12 de agosto de 2013 

 
 



 

Diário Catarinense – Diário do Leitor 

“Debate DC” 

Instalação de portões nas entradas do campus Florianópolis 

 
 

 

 

 

 

 



Diário Catarinense – Geral 

“UFSC estuda seleção pelo Sisu” 

Processo seletivo UFSC / Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 

 

 

Notícias do Dia – Patrimônio 

“Debate DC” 

Instalação de portões nas entradas do campus Florianópolis  

(dias 10 e 11) 

 

 

 

 

 

 



 

Notícias do Dia – Patrimônio 

“Coisas ilegais no meio do caminho” 

Fortaleza de São José da Ponta Grossa / Projeto Fortalezas da UFSC / Construções irregulares 

no terreno da União / Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) 

 
(continua na próxima página) 



 
 

A Notícia – Geral 

“UFSC analisa o Sisu” 

Processo seletivo UFSC / Sistema de Seleção Unificada (Sisu)

 
 

 



Diário Catarinense – Trânsito 24h 

“Bom exemplo” 

Bicicletada Floripa / Sinalização no entorno da UFSC 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Notícias do Dia – Carlos Damião 

“Vandalismo no campus da UFSC” 

Encontro Nacional dos Estudantes de Economia – ENECO / Festas na UFSC 

 

Notícias do Dia – Hélio Costa 

“Festinha Infernal na UFSC” 

Encontro Nacional dos Estudantes de Economia – ENECO / Festas na UFSC  

 
 



Notícias do Dia – Plural 

“Livros com descontos na feira da UFSC” 

17ª Feira de Livros da Editora da UFSC  

 
 

 

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

responsabilidade dos veículos. 

 

 

 



CLIPPING DIGITAL 

Clipping dia 7/8/2013 

Tubarão poderá ser incluído 

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 

Deputado Venzon apresenta proposta de energia solar para Assembleia Legislativa 

Pós-graduação em Controle da Gestão Pública com vagas para São Gabriel 

Resumo do Correspondente Ipiranga 8h - Rádio Gaúcha 

Conferência sobre as Oportunidades e Desafios para a Inovação da TI no Brasil ocorre no dia 

21 de agosto no Hotel Caesar Business, em São Paulo 

Fábio Luiz Lopes toma posse como novo diretor da EdUFSC 

 

Clipping dia 9/8/2013 

Editora da UFSC promove feira do livro a partir de segunda-feira 

Equipe educacional de Mirim Doce adere ao Programa de Apoio aos Dirigentes Municipais da 

Educação 

UFSC divulga 11ª chamada do Vestibular 2013 

Especialistas da UFSC apresentam Plano de Mobilidade Urbana para Lages 

 

Clipping dia 10/8/2013 

UFSC discute adoção do Sisu como forma de ingresso para 2014 

Cidade que vai receber campus da UFSC no Médio Vale de Santa Catarina será definida dia 14 

Para trabalhar como freelancer, profissional precisa de planejamento e conhecimento da 

carreira 

 

 

 

http://www.notisul.com.br/n/geral/tubarao_podera_ser_incluido-42880
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#.UglC4o3VAxA
http://www.portaldailha.com.br/noticias/lernoticia.php?id=18772
http://idest.com.br/noticia-13,pos-graduacao-em-controle-da-gestao-publica-com-vagas-para-sao-gabriel,47842.htm
http://zerohora.clicrbs.com.br/rs/noticia/2013/08/resumo-do-correspondente-ipiranga-8h-radio-gaucha-4227175.html
http://www.segs.com.br/informatica-e-ti/127803--conferencia-sobre-as-oportunidades-e-desafios-para-a-inovacao-da-ti-no-brasil-ocorre-no-dia-21-de-agosto-no-hotel-caesar-business-em-sao-paulo.html
http://www.segs.com.br/informatica-e-ti/127803--conferencia-sobre-as-oportunidades-e-desafios-para-a-inovacao-da-ti-no-brasil-ocorre-no-dia-21-de-agosto-no-hotel-caesar-business-em-sao-paulo.html
http://www.deolhonailha.com.br/florianopolis/noticias/fabio-luiz-lopes-toma-posse-como-novo-diretor-da-edufsc.html
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/geral/dc-na-sala-de-aula/noticia/2013/08/editora-da-ufsc-promove-feira-do-livro-a-partir-de-segunda-feira-4229022.html
http://www.adjorisc.com.br/jornais/oriosulense/regional/equipe-educacional-de-mirim-doce-adere-ao-programa-de-apoio-aos-dirigentes-municipais-da-educac-o-1.1325160#.UglAV43VAxA
http://www.adjorisc.com.br/jornais/oriosulense/regional/equipe-educacional-de-mirim-doce-adere-ao-programa-de-apoio-aos-dirigentes-municipais-da-educac-o-1.1325160#.UglAV43VAxA
http://www.deolhonailha.com.br/florianopolis/noticias/ufsc-divulga-11-chamada-do-vestibular-2013.html
http://blog.ozoide.com.br/index.php?menu=post&p=16212
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2013/08/ufsc-discute-adocao-do-sisu-como-forma-de-ingresso-para-2014-4229128.html
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2013/08/cidade-que-vai-receber-campus-da-ufsc-no-medio-vale-de-santa-catarina-sera-definida-dia-14-4229141.html
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/economia/noticia/2013/08/para-trabalhar-como-freelancer-profissional-precisa-de-planejamento-e-conhecimento-da-carreira-4228971.html
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/economia/noticia/2013/08/para-trabalhar-como-freelancer-profissional-precisa-de-planejamento-e-conhecimento-da-carreira-4228971.html


Clipping dia 11/8/2013 

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

campus de Florianópolis 

Debate DC: A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) estuda oferecer parte das vagas 

dos cursos de graduação pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do MEC como maneira de 

ingresso para 2014. Qual a sua opinião sobre o assunto? 

 

Clipping dia 12/8/2013 

Corrupção e Jornalismo é tema de conferência na UFSC 

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

de até 70% 

Festinha de férias na Ufsc deixa moradores irritados com o barulho 

Vandalismo no campus da UFSC  

Seccional e Subseções da OAB comemoram Mês do Advogado em Florianópolis 

UFSC seleciona voluntários para pesquisa com Erva Mate 

Inscrição para o Grupo de Canto para Iniciantes da UFSC pode ser feita nesta terça-feira 

http://www.clicrbs.com.br/especial/sc/horadesantacatarina/19,792,4230734,UFSC-volta-as-aulas-nesta-segunda-feira-e-polemica-da-instalacao-de-portoes-retorna-para-o-campus-de-Florianopolis.html
http://www.clicrbs.com.br/especial/sc/horadesantacatarina/19,792,4230734,UFSC-volta-as-aulas-nesta-segunda-feira-e-polemica-da-instalacao-de-portoes-retorna-para-o-campus-de-Florianopolis.html
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/mural/debate-dc-a-universidade-federal-de-santa-catarina-ufsc-estuda-oferecer-parte-das-vagas-dos-cursos-de-graduacao-pelo-sistema-de-selecao-unificada-sisu-do-mec-como-maneira-de-ingresso-para-2014-qual-a-sua-opiniao-sobre-o-assunto-161568.html
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/mural/debate-dc-a-universidade-federal-de-santa-catarina-ufsc-estuda-oferecer-parte-das-vagas-dos-cursos-de-graduacao-pelo-sistema-de-selecao-unificada-sisu-do-mec-como-maneira-de-ingresso-para-2014-qual-a-sua-opiniao-sobre-o-assunto-161568.html
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/mural/debate-dc-a-universidade-federal-de-santa-catarina-ufsc-estuda-oferecer-parte-das-vagas-dos-cursos-de-graduacao-pelo-sistema-de-selecao-unificada-sisu-do-mec-como-maneira-de-ingresso-para-2014-qual-a-sua-opiniao-sobre-o-assunto-161568.html
http://wp.clicrbs.com.br/moacirpereira/2013/08/12/corrupcao-e-jornalismo-e-tema-de-conferencia-na-ufsc/?topo=67,2,18,,,77
http://floripamanha.org/2013/08/feira-da-editora-da-ufsc-comeca-segunda-feira-1208-em-florianopolis-e-oferece-descontos-de-ate-70/#sthash.j52504Jz.dpuf
http://floripamanha.org/2013/08/feira-da-editora-da-ufsc-comeca-segunda-feira-1208-em-florianopolis-e-oferece-descontos-de-ate-70/#sthash.j52504Jz.dpuf
http://ndonline.com.br/florianopolis/colunas/helio-costa/94112-festinha-de-ferias-na-ufsc-deixa-moradores-irritados-por-causa-do-barulho.html
http://ndonline.com.br/florianopolis/colunas/ponto-final/94181-vandalismo-no-campus-da-ufsc.html
http://www.adjorisc.com.br/politica/seccional-e-subsec-es-da-oab-comemoram-mes-do-advogado-em-florianopolis-1.1326340#.UglAUo3VAxA
http://www.adjorisc.com.br/jornais/grafnorte/editorias/cidades/ufsc-seleciona-voluntarios-para-pesquisa-com-erva-mate-1.1326321#.UglAVI3VAxA
http://www.deolhonailha.com.br/florianopolis/noticias/inscricao-para-o-grupo-de-canto-para-iniciantes-da-ufsc-pode-ser-feita-nesta-terca-feira.html

