14, 15 e 16 de dezembro de 2013

Notícias do Dia
Ricardinho Machado
“Abre fecha”
Governo federal / Construção de estádios e arenas / UFSC / Fechamento de leitos da UTI
Neonatal / Aquisição de edifício para a burocracia universitária

Notícias do Dia
Ricardinho Machado
“Condor”
Presidentes João Goulart e Juscelino Kubitscheck assassinados pela ditadura militar /
Operação Condor / Jornais alternativos do final dos anos 70 / DCE da UFSC

Diário Catarinense – Moacir Pereira
“Jornalismo”
Curso de Jornalismo da UFSC / Capes / Criação do Doutorado em Jornalismo / Coordenador
da Pós-Graduação em Jornalismo da UFSC, Rogério Christofoletti

Diário Catarinense – Estela Benetti
“Centro da Embraer”
Florianópolis / Centro de tecnologia da Embraer / Sapiens Parque / UFSC / Melhor curso de
Engenharia Mecânica do país / Diretor do Sapiens Parque, José Fiates / Centro de design e
inovação da Audi / Araquari

Diário Catarinense – Mariana Paniz
“Ônibus extras”
Vestibular da UFSC / Grande movimentação de estudantes / Empresas de ônibus / Viagens
extras

Diário Catarinense – Cultura
“Santa Catarina no Atlântico Negro”
História da presença africana em Santa Catarina / Foto de família negra no Rio Vermelho
da décade de 40 / Edla Von Wangenheim / Produção agrícola voltada para o mercado
interno / Exploração de mão de obra escravizada africana / Acesso à propriedade de terra
por ex-escravos / Livro História Diversa: Africanos e Afrodescendentes na Ilha de Santa
Catarina / História do Atlântico Negro / Protagonismo da população de origem africana em
Santa Catarina / Cruz e Sousa / Guerra do Paraguai / Lei do Ventre Livre / Ildefonso
Juvenal / Trajano Margarida / Antonieta de Barros / Professoras da UFSC, Beatriz Gallotti
Mamigonian e Andréa Delgado / Programa Santa Afro Catarina / Joseane Zimmermann
Vidal / Editora da UFSC

Notícias do Dia - Caderno Plural
“Diversão catarinense em tela nacional”
Longa de animação Minhocas / Stop motion / Cineasta e diretor da produtora Animaking,
Paolo Conti / Cineasta Arthur Nunes / Dublagens de Rita Lee, Anderson Silva e Daniel
Boaventura / Sapiens Parque / Fundação Centros de Referência em Tecnologias Inovadoras
– Fundação Certi / UFSC

A Notícia
Geral
“Hoje é dia de prova da UFSC”
Vestibular UFSC 2014 / Campi de Araranguá, Blumenau, Curitibanos, Florianópolis e
Joinville / Nota do Enem / Horários e locais de provas / Transporte / Alimentação / Material
e objetos

Diário Catarinense – Marcos Espíndola
Fundação Catarinense de Cultura / Editora da UFSC / Lançamentos na Kibelândia /
Suplemento Ô Catarina / Revista Subtrópicos / Distribuição gratuita

Notícias do Dia – Carlos Damião
“Orgulho”
Curso de Jornalismo da UFSC / Capes / Criação do Doutorado em Jornalismo / Coordenador
da Pós-Graduação em Jornalismo da UFSC, Rogério Christofoletti

A Notícia - Geral
“Federal: Concentração máxima”
Vestibular UFSC 2014 / Último dia de provas / Redação / Questões discursivas / Índice de
abstenções / Comissão Permanente do Vestibular – Coperve / Gabarito oficial

Notícias do Dia
Cidade
“Vestibular da UFSC: Hoje é o último dia de provas”
Vestibular UFSC 2014 / Último dia de provas / Redação / Questões discursivas / Curso de
Economia da UFSC

Diário Catarinense
Geral
“Provas da UFSC: Dia de chegar mais cedo no vestibular”
Vestibular UFSC 2014 / Último dia de provas / Trânsito intenso / Gabaritos oficiais /
Redação / Questões discursivas / Índice de abstenções / Coordenador do Pró-Universidade
da Secretaria de Estado da Educação de SC – SED, Otavio Auler

Diário Catarinense
Geral
“Debate na UFSC: Procurador dá aval a valor pago por prédio”
Procuradoria Federal / UFSC / Preço de compra do edifício Santa Clara / Valores abaixo do
valor de mercado / Inexistência de irregularidades / Procurador Federal-Chefe, César
Dirceu Azambuja / Advocacia Geral da União – AGU / Conselho de Curadores da UFSC /
Veto à compra do edifício / Parecer da conselheira Terezinha Gama / Revista Exame / Preço
médio do metro quadrado nos bairros do Estreito, Itacorubi e Trindade

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

CLIPPING DIGITAL
Clipping dia 13/12/13

VÍDEO: Psicopedagoga Lorena Nolasco, diretora pedagógica do colégio Guroo, dá dicas
para relaxar antes do vestibular
Candidatos prestam o vestibular da UFSC neste fim de semana
Alunos da Rede Municipal de Educação participaram da Olimpíada Brasileira de Matemática
das Escolas
Jornalistas de jornais filiados a Adjori são finalistas do Prêmio Fatma de Jornalismo
Vestibular da UFSC começa neste sábado

Clipping dia 14/12/13

Vestibular da UFSC começa neste sábado com mais de 34 mil inscritos
UFSC dá a largada para o vestibular de verão 2014
Cerca de 5,1 mil inscritos faltam no primeiro dia de vestibular da UFSC
Vídeo: Professora Cyntia Silva, da Oficina da Palavra, dá dicas para mandar bem na
redação da UFSC
Provas do vestibular da UFSC começam neste sábado
Movimento ainda é tranquilo na UFSC, no primeiro dia do vestibular
Cidades do Vale do Itajaí começam a maratona de provas para o vestibular da UFSC
Primeiro dia do Vestibular 2014 da UFSC tem 15,24% de abstenção
Portões fecham e candidatos ficam fora do Vestibular UFSC 2014
Candidata sabatista leva saco de dormir para Vestibular da UFSC
Candidatos chegam cedo e falam da expectativa para provas da UFSC
Mais de 34 mil candidatos disputam 6.511 vagas no Vestibular UFSC 2014
Candidatos enfrentam último dia de prova na UFSC
Candidatos enfrentam último dia de prova na UFSC

Clipping dia 15/12/13

Começa segundo dia de vestibular da UFSC
Cerca de 5,6 mil candidatos deixam de fazer o segundo dia de provas da UFSC
UFSC pagou quantia adequada por prédio de R$ 33 milhões, diz procurador
Candidatos correm para não perder 2º dia de provas do Vestibular UFSC
No segundo dia de provas, 16,64% não comparecem ao Vestibular UFSC
Grupo de alunos faz revisão antes do 2º dia do Vestibular UFSC
Candidatos contam impressões sobre prova do Vestibular da UFSC
Cinema Mundo realiza última sessão do ano
Cinema Mundo realiza última sessão do ano hoje
Cinema Mundo realiza última sessão do ano
Cinema Mundo realiza última sessão do ano hoje

Clipping dia 16/12/13

Vestibular da UFSC termina nesta segunda
UFSC divulga gabaritos do vestibular na noite desta segunda, após terceiro e último dia de
provas
Vestibulandos da UFSC iniciam terceiro dia de prova com olhos voltados à redação
Vestibular da UFSC aprofunda discussão sobre o papel das mulheres na sociedade
UFSC divulga gabaritos do vestibular
Coperve divulga gabaritos do Vestibular 2014 da UFSC
Alunos de medicina brincam com candidatos do vestibular da UFSC
Candidatos arriscam tema da redação do Vestibular da UFSC
Terceiro dia do Vestibular 2014 da UFSC tem 17,41% de abstenção
Candidatos avaliam redação e três dias de provas do Vestibular UFSC
Candidatos devem ter atenção com a prova de redação no vestibular da UFSC
Confira galeria de fotos do Vestibular UFSC 2014
Atleta curitibanense conquista ouro no Chile
Atleta curitibanense conquista ouro no Chile
Gabaritos do Vestibular da UFSC saem nesta segunda após 20h
Vestibular 2014: terceiro e último dia de provas com redação e questões discursivas

Vestibular da UFSC termina nesta segunda-feira
UFSC conclui restauração do monumento Santa Cruz
Vestibular da UFSC chega ao fim com índice de abstenção de 17,4%
Último dia de provas do Vestibular da Universidade Federal de Santa Catarina
Ciência Hoje On-line: Alta tensão na aldeia
Mestrado e Doutorado em Ciências da Saúde da Unesc entre os melhores do Brasil
Professores brasileiros realizam trabalhos sociais fora do País
Coperve divulga gabaritos do Vestibular 2014 da UFSC
Candidatos avaliam redação e três dias de provas do Vestibular UFSC

