05 de dezembro de 2013

A Notícia
Jefferson Saavedra
“UFSC”
UFSC de Joinville / Obras ao lado da BR-101 / Pista de testes / Construção de laboratórios /
Prédios de salas de aulas / Projetos para conclusão em andamento

Diário Catarinense
Moacir Pereira
“Novo desembargador”
Nomeação do novo desembargador / Governador Raimundo Colombo / Advogado formado
pela UFSC, Sebastião Cesar Evangelista

Diário Catarinense – Reportagem Especial
“Alerta no vestibular: Rotina de estudos sob efeito de pílula”
Estresse e pressão antes das provas de vestibular / Uso de remédios controlados / Doping
intelectual / Coordenadora do Núcleo de Pesquisas em Psicologia Clínica da UFSC – Psiclin,
Daniela Ribeiro Schneider / Professor da UFSC e médico especializado em tratamento de
dependentes químicos, Tadeu Lemos / Compras com ou sem receitas / Estudante da UFSC

Diário Catarinense – Caderno Escola - Entrevista
“O direito de aprender a ler e escrever”
Santa Catarina / Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC /
Coordenadora-geral do PNAIC em SC, Nilcéa Lemos Pelandré / Secretaria de Estado da
Educação / UFSC / Governo Federal / Formação continuada dos professores / Orientadores
de estudo / Alfabetizadores

Revista História Catarina – Ano VIII – Númeo 61
Leituras
“Economia faz História... Pescador de letras”
Livro Formação Econômica de Santa Catarina / Alcides Goulart Filho / Livro Homens e Algas
/ Othon d’Eça / Imprensa Oficial do Estado de Santa Catarina / EdUFSC / Cronista Flávio
José Cardozo / Moacir Loth

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

CLIPPING DIGITAL
Clipping dia 04/12/13

Aulão DC para vestibulandos da UFSC será transmitido ao vivo pela internet
Comitiva de Moçambique quer firmar parceria com a Epagri na área de aquicultura e pesca
Conselho de Combate à Pirataria homenageia trabalhos sobre propriedade intelectual
Nelsinho Trad profere palestra hoje no I Simpósio de Administração em Aquidauana
Uso de fontes de energia renovável aumenta na Grande Florianópolis
Comitiva de Moçambique quer firmar parceria com a Epagri na área de Aquicultura e pesca
Fundação Badesc realiza feira de arte
Vestibulandos usam doping intelectual para superar rotina de estudos
Engenheiros da Ufrgs de 1962
UFSC e Udesc adotam programa da Endeavor para capacitar futuros empreendedores
Aulão DC para vestibulandos da UFSC será transmitido ao vivo pela internet

Clipping dia 05/12/13
Processos nas organizações
UFSC abre inscrição para cursos de extensão

