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A Notícia 

Portal 

“Modelo da UFSC” 

Transformação da unidade da UFSC em Joinville em um dos centros da universidade / Falta 

de consenso / Conselho Universitário / Decisão adiada por falta de quórum / Perda de 

autonomia 

 

 
 

 

Diário Catarinense 

Geral 

“Maratona da UFSC: Esteja organizado para encarar provas” 

Vestibular UFSC 2014 / Campi de Araranguá, Blumenau, Curitibanos, Florianópolis e 

Joinville / Nota do Enem / Política de Ações Afirmativas / Cotas / Horários / Transporte / 

Trânsito / Secretaria de Mobilidade Urbana de Florianópolis / Alimentação / Material e 

objetos 

 

 

 



Notícias do Dia 

Cidade 

“Vestibular começa amanhã” 

Vestibular UFSC 2014 / Presidente da Coperve, Olinto José Varela Furtado / Locais e 

horários de provas / Política de Ações Afirmativas / Campus de Blumenau / Nota do Enem 

 

 



Notícias do Dia 

Adriana Baldissarelli 

“Minhocas e a nova economia criativa” 

Longa de animação Minhocas / Stop motion / Diretor-executivo do Sapiens Parque, José 

Eduardo Fiates / Economia criativa / Produtora Animaking / UFSC / Fundação Certi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Notícias do Dia 

Pg. 10 

Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos – Fepese / Concurso Público / Celesc 

Distribuição S.A. / Engenheiro Ambiental ou Engenheiro Sanitarista e Ambiental / 

Atendente Comercial 

 

 
 

 

 

 

 

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

responsabilidade dos veículos. 



CLIPPING DIGITAL 

 

 

Clipping dia 12/12/13 

 

VÍDEO: Nutricionista Ana Carolina Abreu elabora o cardápio do vestibulando 

Tecnologia catarinense fornece energia solar ao Minha Casa minha vida 

 

 

 

 

Clipping dia 13/12/13 

 

 

Começa neste sábado o vestibular 2014 da UFSC 

Prazo para professores se inscrevem em concurso para vagas no campus da UFSC em 

Blumenau termina nesta sexta 

Organize-se para encarar as provas da UFSC com segurança 

Capital terá ônibus extras para Vestibular da UFSC; veja mais dicas 

Parque Central recebe atividades no final de semana 

Parque Central recebe atividades no final de semana 

Protagonismo e transformações culturais marcam a presença africana no estado 

Descubra um oceano de livros para pegar emprestado e aproveitar os dias nublados 

Alta tensão na aldeia 

Capital terá ônibus extras para Vestibular da UFSC; veja mais dicas 

Orientações aos candidatos que irão prestar o Vestibular UFSC 2014 

 

 

http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/geral/vestibular/noticia/2013/12/video-nutricionista-ana-carolina-abreu-elabora-o-cardapio-do-vestibulando-4362496.html
http://www.segs.com.br/informatica-e-ti/143270-tecnologia-catarinense-fornece-energia-solar-ao-minha-casa-minha-vida.html
http://www.ndonline.com.br/florianopolis/noticias/127848-mais-de-32-mil-pessoas-concorrem-a-6-5-mil-vagas-no-vestibular-2014-da-ufsc-neste-fim-de-semana.html
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2013/12/prazo-para-professores-se-inscrevem-em-concurso-para-vagas-no-campus-da-ufsc-em-blumenau-termina-nesta-sexta-4363645.html
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2013/12/prazo-para-professores-se-inscrevem-em-concurso-para-vagas-no-campus-da-ufsc-em-blumenau-termina-nesta-sexta-4363645.html
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/geral/vestibular/noticia/2013/12/organize-se-para-encarar-as-provas-da-ufsc-com-seguranca-4363727.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2013/12/capital-tera-onibus-extras-para-vestibular-da-ufsc-veja-mais-dicas.html
http://www.adjorisc.com.br/jornais/jmv/on-line/geral/parque-central-recebe-atividades-no-final-de-semana-1.1402065
http://www.adjorisc.com.br/jornais/jmv/on-line/geral/parque-central-recebe-atividades-no-final-de-semana-1.1402065
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/variedades/noticia/2013/12/protagonismo-e-transformacoes-culturais-marcam-a-presenca-africana-no-estado-4363777.html
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/geral/verao/noticia/2013/12/descubra-um-oceano-de-livros-para-pegar-emprestado-e-aproveitar-os-dias-nublados-4362781.html
http://cienciahoje.uol.com.br/noticias/2013/12/alta-tensao-na-aldeia
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2013/12/capital-tera-onibus-extras-para-vestibular-da-ufsc-veja-mais-dicas.html
http://www.portaldailha.com.br/noticias/lernoticia.php?id=20627

