
 
12 de dezembro de 2013 

 
 



 Diário Catarinense – Serviço 

“Mecânica” 

Laboratório de Combustão e Engenharias de Sistemas Térmicos da UFSC / Inscrições / 

Curso de férias Motores de Combustão Interna: Teoria e Prática / Departamento de 

Engenharia Mecânica 

 

 
 

 

Diário Catarinense – Geral 

“Polêmica: Protesto na UFSC reclama de recismo” 

Protestos / Reitoria da UFSC / Preconceito racial no ambiente acadêmico / Estudante de 

Engenharia Mecânica / Postagem em grupo do Facebook / Reitora Roselane Neckel / 

Presidente do Conselho Estadual de População Afrodescendente, José Ribeiro 

 

 



A Notícia – Geral 

“Pelo fim do racismo na UFSC” 

Protestos / Reitoria da UFSC / Estudante de Engenharia Mecânica / Postagem em grupo do 

Facebook / Integrante da ONG Gestos e Movimento Negro de Santa Catarina, Luciana 

Freitas / Diretor da Pró-Reitoria de Graduação, Adir Valdemar Garcia 

 

  
 

 

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

responsabilidade dos veículos. 



CLIPPING DIGITAL 

 

 

Clipping dia 11/12/13 

 

 

UFSC emite nota oficial contra o racismo e o preconceito 

VÍDEO: Professor Aluizio Caffé, coordenador do Gaia, comenta o terceiro dia do vestibular 

da UFSC 

Alunos cotistas da UFSC protestam contra preconceito na universidade 

Alunos aprovados pelo sistema de cotas realizam protesto contra racismo na UFSC 

Estudante da UFSC representa Florianópolis na fase final do Campeonato Brasileiro de 

Xadrez 

Protesto antimendigo em Canasvieiras enfrenta resistência de grupo pró-moradores de rua 

UFSC emite nota oficial contra o racismo eo preconceito 

 

 

 

 

Clipping dia 12/12/13 

 

 

"É uma covardia o que fizeram comigo", diz aluno da UFSC acusado de racismo 

Cuidado... o bicho vai pegar! 

Artista Catarinense participa do salão anual de Belas Artes de Paris 

Mediação nos cursos de Direito estimulará mudança 

UFSC divulga orientações para vestibular 2014 

Estudantes protestam contra "atos de racismo" em campus da UFSC 

 

 

 

 

http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2013/12/ufsc-emite-nota-oficial-contra-o-racismo-e-o-preconceito-4361397.html
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/geral/vestibular/noticia/2013/12/video-professor-aluizio-caffe-coordenador-do-gaia-comenta-o-terceiro-dia-do-vestibular-da-ufsc-4361631.html
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/geral/vestibular/noticia/2013/12/video-professor-aluizio-caffe-coordenador-do-gaia-comenta-o-terceiro-dia-do-vestibular-da-ufsc-4361631.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2013/12/alunos-cotistas-da-ufsc-protestam-contra-preconceito-na-universidade.html
http://globotv.globo.com/rbs-sc/jornal-do-almoco-sc/v/alunos-aprovados-pelo-sistema-de-cotas-realizam-protesto-contra-racismo-na-ufsc/3011739/
http://www.deolhonailha.com.br/florianopolis/noticias/estudante-da-ufsc-representa-florianopolis-na-fase-final-do-campeonato-brasileiro-de-xadrez.html
http://www.deolhonailha.com.br/florianopolis/noticias/estudante-da-ufsc-representa-florianopolis-na-fase-final-do-campeonato-brasileiro-de-xadrez.html
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/noticia/2013/12/protesto-antimendigo-em-canasvieiras-enfrenta-resistencia-de-grupo-pro-moradores-de-rua-em-florianopolis-4361752.html
http://horadesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2013/12/ufsc-emite-nota-oficial-contra-o-racismo-e-o-preconceito-4361397.html
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2013/12/e-uma-covardia-o-que-fizeram-comigo-diz-aluno-da-ufsc-acusado-de-racismo-4362363.html
http://www.bemparana.com.br/noticia/293755/cuidado...-o-bicho-vai-pegar
http://www.floripanews.com.br/noticia/1775-artista-catarinense-participa-do-salao-anual-de-belas-artes-de-paris
http://www.conjur.com.br/2013-dez-12/mediacao-cursos-direito-estimulara-mudanca-cultura-litigio
http://www.cbnfoz.com.br/editorial/educac%C3%A3o/12122013-58874-ufsc-divulga-orientacoes-para-vestibular-2014
http://noticias.terra.com.br/educacao/estudantes-protestam-contra-atos-de-racismo-em-campus-da-ufsc,7b439bbb222e2410VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html

