
 
04 de julho de 2016 



Notícias do Dia 

Plural 

“Estratégia livreira” 

Estratégia livreira / Daniel Mayer / UFSC / Livros & Livros / Trajetória 

 

 

 



Diário Catarinense 

Economia 

“Quando a exportação vai por nuvem” 

 

Quando a exportação vai por nuvem / Vendas de software / Inovação em 

tecnologia / UFSC / Universidade Federal de Santa Catarina / Exportação / 

Empresas de Tecnologia da Informação / Indústria da Moda / Curso de 

Ciência da Computação / Audaces / Claudio Grando / Ricardo Cunha / 

Everton Gubert / Cristina Bittencourt / Agriness  

 

 



 

 

 

 

 



Notícias do Dia 

Serviço 

“Ambiente” 

 

Ambiente / Departamento de História / UFSC / Universidade Federal de 

Santa Catarina / Palestra / Tempo, Espaço e Natureza: relações entre 

Geografia, História e História Ambiental / Graeme Wynn / Consórcio 

Internacional de História Ambiental 

 

 

 

 

 

Notícias do Dia 

Plural 

“Tocha” 

 

Tocha / Revezamento da Tocha Olímpica / UFSC  

 

 

 



Diário Catarinense  

Moacir Pereira 

“Herança” 

 

Herança / Roselane Neckel / Luis Carlos Cancellier de Olivo / Dívidas / 

Energia Elétrica / Fornecedores  

 

 

 

 

A Notícia 

Moacir Pereira 

“Herança” 

 

Herança / Roselane Neckel / Luis Carlos Cancellier de Olivo / Dívidas / 

Energia Elétrica / Fornecedores 

 

 

 



Enfoque Popular  

Entrevista 

“Não podemos sentar na cadeira da crise e ficar nos lamentando” 

 

Não podemos sentar na cadeira da crise e ficar nos lamentando / 

Entrevista/ Jefferson de Oliveira Gomes / Engenharia Mecânica / UFSC  

 

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

e opiniões de responsabilidade dos veículos. 



CLIPPING DIGITAL 
 

SC não privatiza 

Professor canadense apresenta palestra sobre história ambiental na 

UFSC 

Campos Novos, Curitibanos e Lages pedem melhorias em estradas 

Embaixador lança 2ª edição de livro sobre o Iraque 

A intolerância de hoje faz mal à saúde e pode ser a doença de 

amanhã 

Marcha da Saúde, da Seguridade e da Democracia 

Dissolução societária e penhora de quotas sociais no CPC de 2015 

(parte 1) 

Livraria Livros & Livros completa 28 anos atuando na área de 

ciências humanas e sociais 

UFSC está com cinco meses com a conta de energia elétrica 

atrasada 

UNA-SUS/UFSC abre inscrições para o curso Eventos Agudos em 

Situações Crônicas de Saúde 

Intervenção de Temer na EBC é tema de debate na UFSC  

Professor canadense apresenta palestra sobre história ambiental 

na UFSC  

UFSC confirma manutenção do curso de Medicina no Campus 

Araranguá 

11ª chamada UFSC 2016 

Mariana Guerra Miss Araranguá será coroada nesta quinta-feira 

Fomento à inovação: Uma visão do Brasil e da Austrália 

http://www.folhadooeste.com.br/2.2215/2.2216/cl%C3%A1udio-prisco/sc-n%C3%A3o-privatiza-1.1921781
http://www.adjorisc.com.br/geral/professor-canadense-apresenta-palestra-sobre-hist%C3%B3ria-ambiental-na-ufsc-1.1921873
http://www.adjorisc.com.br/geral/professor-canadense-apresenta-palestra-sobre-hist%C3%B3ria-ambiental-na-ufsc-1.1921873
http://www.adjorisc.com.br/pol%C3%ADtica/campos-novos-curitibanos-e-lages-pedem-melhorias-em-estradas-1.1921874
http://www.anba.com.br/noticia_diplomacia.kmf?cod=21871871
http://www.brasilpost.com.br/2016/07/04/intolerancia-doenca_n_10801054.html
http://www.brasilpost.com.br/2016/07/04/intolerancia-doenca_n_10801054.html
http://www.vermelho.org.br/noticia/283192-1
http://www.conjur.com.br/2016-jul-04/direito-civil-atual-dissolucao-societaria-penhora-quotas-sociais-cpc-2015-parte
http://www.conjur.com.br/2016-jul-04/direito-civil-atual-dissolucao-societaria-penhora-quotas-sociais-cpc-2015-parte
http://ndonline.com.br/florianopolis/plural/315724-livraria-livros-amp-livros-completa-28-anos-atuando-na-area-de-ciencias-humanas-e-sociais.html
http://ndonline.com.br/florianopolis/plural/315724-livraria-livros-amp-livros-completa-28-anos-atuando-na-area-de-ciencias-humanas-e-sociais.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/colunistas/moacir-pereira/noticia/2016/07/ufsc-esta-com-cinco-meses-com-a-conta-de-energia-eletrica-atrasada-6367458.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/colunistas/moacir-pereira/noticia/2016/07/ufsc-esta-com-cinco-meses-com-a-conta-de-energia-eletrica-atrasada-6367458.html
http://www.blog.saude.gov.br/cursos-e-eventos/51236-una-sus-ufsc-abre-inscricoes-para-o-curso-eventos-agudos-em-situacoes-cronicas-de-saudehtml.html
http://www.blog.saude.gov.br/cursos-e-eventos/51236-una-sus-ufsc-abre-inscricoes-para-o-curso-eventos-agudos-em-situacoes-cronicas-de-saudehtml.html
http://www.vermelho.org.br/noticia/283108-1
http://www.adjorisc.com.br/geral/professor-canadense-apresenta-palestra-sobre-hist%C3%B3ria-ambiental-na-ufsc-1.1921873
http://www.adjorisc.com.br/geral/professor-canadense-apresenta-palestra-sobre-hist%C3%B3ria-ambiental-na-ufsc-1.1921873
http://g1.globo.com/busca/click?q=ufsc&p=0&r=1467742367747&u=http%3A%2F%2Fg1.globo.com%2Fsc%2Fsanta-catarina%2Fjornal-do-almoco%2Fvideos%2Fv%2Fufsc-confirma-manutencao-do-curso-de-medicina-no-campus-ararangua%2F5139203%2F&t=informacional&d=false&f=false&ss=&o=&cat=
http://g1.globo.com/busca/click?q=ufsc&p=0&r=1467742367747&u=http%3A%2F%2Fg1.globo.com%2Fsc%2Fsanta-catarina%2Fjornal-do-almoco%2Fvideos%2Fv%2Fufsc-confirma-manutencao-do-curso-de-medicina-no-campus-ararangua%2F5139203%2F&t=informacional&d=false&f=false&ss=&o=&cat=
http://vestibular.brasilescola.uol.com.br/aprovados/11-a-chamada-ufsc-2016.htm
http://www.engeplus.com.br/noticia/geral/2016/miss-ararangua-sera-coroada-nesta-quinta-feira/
http://computerworld.com.br/fomento-inovacao-uma-visao-do-brasil-e-da-australia


Ocupa MinC deixa prédio do Iphan, após interdição parcial por risco 

de colapso 

 

http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticias/noticia/2016/07/ocupa-minc-deixa-predio-do-iphan-apos-interdicao-parcial-por-risco-de-colapso-6376237.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticias/noticia/2016/07/ocupa-minc-deixa-predio-do-iphan-apos-interdicao-parcial-por-risco-de-colapso-6376237.html

