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Diário Catarinense 

Sua Vida 

“UFSC é selecionada para a universidade dos Brics” 

UFSC é selecionada para a universidade dos Brics / Pós-Graduação / Brasil / 

Rússia / Índia / China / África do Sul / Rede Brics / Universidade Federal de 

Santa Catarina / Universidade Federal de Viçosa / MG / Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / Capes / Ciência Sem 

Fronteiras / Internacionalização / Desenvolvimento sustentável / 1ª Reunião 

de Ministros da Educação do Brics / Paris / Cooperação universitária / 

Ciência da Computação e Segurança da Informação / Universidade Federal 

de Minas Gerais / UFMG / Universidade Federal Do Rio Grande do Sul / 

UFRGS / Ecologia e Mudanças Climáticas / Instituto Nacional de Pesquisas 

da Amazônia / Inpa / Universidade Federal Fluminense / UFF / Economia / 

Universidade Estadual de Campinas / Unicamp / UFV / Energia / Estudos 

dos Brics / Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro / PUC-RJ / 

Recursos hídricos e tratamento da poluição / Universidade Federal do Rio de 

Janeiro 

 

 

 



 



Notícias do Dia 

Cidade 

“Comunidade quer pequenas estações de tratamento” 

Comunidade quer pequenas estações de tratamento / Esgoto / Campeche / 

Rede de saneamento / Protesto / Sul da Ilha / Estações de tratamento de 

esgoto / Associação dos Pescadores do Campeche / Getúlio Inácio / Meio 

ambiente / Florianópolis / Saneamento básico / Associação de Moradores do 

Campeche / Ataíde Silva / UFSC / Ministério Público / Casan / Rio Tavares 

 

 

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

e opiniões de responsabilidade dos veículos. 

 

CLIPPING DIGITAL 
 

Notícias dia 05/03/2016 

18 medicamentos de uso contínuo estão em falta na Farmácia da 

UFSC 

http://g1.globo.com/busca/click?q=ufsc&p=0&r=1457386503572&u=http%3A%2F%2Fg1.globo.com%2Fsc%2Fsanta-catarina%2Fjornal-do-almoco%2Fvideos%2Fv%2F18-medicamentos-de-uso-continuo-estao-em-falta-na-farmacia-da-ufsc%2F4865192%2F&t=informacional&d=false&f=false&ss=&o=&cat=
http://g1.globo.com/busca/click?q=ufsc&p=0&r=1457386503572&u=http%3A%2F%2Fg1.globo.com%2Fsc%2Fsanta-catarina%2Fjornal-do-almoco%2Fvideos%2Fv%2F18-medicamentos-de-uso-continuo-estao-em-falta-na-farmacia-da-ufsc%2F4865192%2F&t=informacional&d=false&f=false&ss=&o=&cat=


Núcleo da Acefb promove palestra na Expobel 

 

Notícias dia 06/03/2016 

Projeto Imagine leva ciência para alunos da Coxilha Rica 

Pesquisadores da UFSC encontram nova espécie de planta, já 

ameaçada 

Vice da Federarroz é nomeado presidente da Câmara Setorial do 

arroz 

 

Notícias dia 07/03/2016 

Conselho Universitário aprova minuta de contrato entre HU e Ebserh 

TV UFSC apresenta programa sobre o Parque Municipal da Lagoa do 

Peri em Florianópolis 

UFSC divulga sexta chamada do Vestibular 2016 

Sistema elaborado pela Satc dá fim aos furtos de energia 

Crítica de Coelho Rodrigues é importante ainda hoje (parte 3) 

28 concursos abertos iniciam inscrições para 2 mil vagas neste 

início de semana 

Núcleo da Acefb promove palestra na Expobel 

Abre hoje, na UFSC, exposição sobre arquitetura moderna na 

América Latina 

UFSC divulga sexta chamada do Vestibular 2016 

UFSC é selecionada para a integrar a universidade em rede dos Brics 

Laine Valgas: UFSC abre vagas para atividades físicas para a 

comunidade 

http://www.rbj.com.br/geral/nucleo-da-acefb-promove-palestra-na-expobel-1733.html
http://www.clmais.com.br/informacao/94420/projeto-imagine-leva-ci%C3%AAncia-para-alunos-da-coxilha-rica
http://www.fapesc.sc.gov.br/pesquisadores-da-ufsc-encontram-nova-especie-de-planta-ja-ameacada/
http://www.fapesc.sc.gov.br/pesquisadores-da-ufsc-encontram-nova-especie-de-planta-ja-ameacada/
http://www.radiofandango.com.br/archive/valor.php?noticia=224
http://www.radiofandango.com.br/archive/valor.php?noticia=224
http://www.adjorisc.com.br/geral/conselho-universit%C3%A1rio-aprova-minuta-de-contrato-entre-hu-e-ebserh-1.1884681
http://www.deolhonailha.com.br/florianopolis/noticias/tv-ufsc-apresenta-programa-sobre-o-parque-municipal-da-lagoa-do-peri-em-florianopolis-.html
http://www.deolhonailha.com.br/florianopolis/noticias/tv-ufsc-apresenta-programa-sobre-o-parque-municipal-da-lagoa-do-peri-em-florianopolis-.html
http://www.deolhonailha.com.br/florianopolis/noticias/ufsc-divulga-sexta-chamada-do-vestibular-2016-.html
http://www.novavenezaonline.com.br/geral/1183-sistema-elaborado-pela-satc-da-fim-aos-furtos-de-energia
http://www.conjur.com.br/2016-mar-07/direito-civil-atual-critica-coelho-rodrigues-importante-ainda-hoje-parte
https://www.acheconcursos.com.br/noticia/28-concursos-abertos-iniciam-inscricoes-para-2-mil-vagas-neste-inicio-de-semana-3479
http://www.rbj.com.br/geral/nucleo-da-acefb-promove-palestra-na-expobel-1733.html
http://vestibular.brasilescola.uol.com.br/noticias/ufsc-divulga-sexta-chamada-vestibular-2016/334588.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/estilo-de-vida/noticia/2016/03/ufsc-e-selecionada-para-a-integrar-a-universidade-em-rede-dos-brics-4991836.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/estilo-de-vida/noticia/2016/03/laine-valgas-ufsc-abre-vagas-para-atividades-fisicas-para-a-comunidade-4991233.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/estilo-de-vida/noticia/2016/03/laine-valgas-ufsc-abre-vagas-para-atividades-fisicas-para-a-comunidade-4991233.html


UFSC divulga lista com aprovados na quinta chamada do Sisu 

Crítica de Coelho Rodrigues é importante ainda hoje (parte 3) 

O peso de um mito 

UFSC realiza três Processos Seletivos para Docentes 

http://www.adjorisc.com.br/educa%C3%A7%C3%A3o/ufsc-divulga-lista-com-aprovados-na-quinta-chamada-do-sisu-1.1884859
http://www.conjur.com.br/2016-mar-07/direito-civil-atual-critica-coelho-rodrigues-importante-ainda-hoje-parte
http://observatoriodaimprensa.com.br/imprensa-em-questao/o-peso-de-um-mito/
https://www.pciconcursos.com.br/noticias/ufsc-realiza-tres-processos-seletivos-para-docentes

