18 de setembro de 2013

A Notícia – Contracapa (17/09/2013)
“Para chegar aos polos”
Construção do veleiro Expedição Científica Oceanográfica – ECO / Alunos e professores do
curso de Engenharia Mecânica da UFSC / Estaleiro improvisado no Sapiens Parque /
Pesquisadores do curso de Oceanografia da UFSC / Viagens de pesquisa aos polos /
Agência Brasileira de Inovação- Finep / Coordenador do projeto, Jair Carlos Dutra /
Parcerias com a Univali e com a Unisul

Jornal Enfoque Popular - (17/09/2013)
Everaldo Silveira
“Bioética em debate”
Florianópolis / X Congresso Brasileiro de Bioética / II Congresso Brasileiro de Bioética
Clínica / Ministério da Saúde / Ex-Reitor da UFSC e vice-presidente da Sociedade Brasileira
de Bioética, Bruno Schlemper

Notícias do Dia
Néri Pedroso
“Aplauso”
Espetáculo Kassandra / Censura na Maratona Cultural de Florianópolis / Um ano de
encenação na Capital / Dramaturgo franco-uruguaio e autor da peça, Sergio Blanco /
Projeto Encontro com o Dramaturgo / Centro de Artes da Udesc / Secretaria de Cultura da
UFSC / Produtora La Vaca / Centro de Comunicação e Expressão da UFSC / Bokarra Club /
Atriz Milena Moraes / Direção de Renato Turnes

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

CLIPPING DIGITAL
Clipping dia 17/09/13

Prefeitura encaminha para UFSC materiais sobre imóveis para campus de Blumenau
Iniciam os preparativos para o “Pé na Estrada”
1º FLICAM começa nesta quinta-feira (19)
Prefeitura encaminha para UFSC materiais sobre imóveis para campus de Blumenau
Prefeitura de Florianópolis prevê início de oito obras de mobilidade em 2014
"Ninguém vai ser demitido", garante prefeito de Florianópolis ao anunciar nova licitação do
transporte coletivo
Pesquisa coloca Unesc como melhor universidade não estatal de SC
Antropólogo traça perfil de grupos de indivíduos para explicar como compreendem o
mundo
Comissão acerta detalhes da Semana Nacional de Trânsitoem Florianópolis
Uncisal e Uneal estão entre as 12 piores universidades do país
Professor da UEL concorre a prêmio para publicar livro
Livros serão lançados em seminário da Universidade Federal de Santa Catarina em
Florianópolis

Clipping dia 18/09/13

UFSC aumenta para 35% as vagas reservadas para cotas no Vestibular 2014
UFSC recebe mais de 200 intercambistas de 17 países neste semestre
Hospital Universitário tem parte de suas dependências fechadas por falta de profissionais,
em Florianópolis
UFSC – Conselho Universitário define política de ações afirmativas para Vestibular 2014
UFSC aumenta para 35% as vagas reservadas para cotas no vestibular
Música, poesia e prosa com João Amado nesta quarta-feira no projeto 12:30

