
 
09 de setembro de 2016 



Notícias do Dia 

Plural  

“Cascaes versão policial” 

 
Cascaes versão policial / UFSC / MarquE / Desterro / Mariana Thomé / 

Florianópolis / Centro Sociedade Amigos da Barra do Sul / Caieira da Barra 

do Sul / Mayana Neiva / Chico Caprario / Franklin Cascaes / Mhirley Lopes / 

Vinicius Coelho / Gabriela Leite / Arlette Souza / Laila Pas / Davi Scheidt / 

Novelo Filmes / Lei Municipal de Incentivo à Cultura / Neoway Business 

Solutions     

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Diário Catarinense  

Sua Vida 

“Acerto na base educacional, falha no ensino médio” 

 
Acerto na base educacional, falha no ensino médio / UFSC / Colégio de 

Aplicação / IDEB 2016 / Índice de Desenvolvimento da Educação Básica / 

MEC / Programa de Pós-Graduação em Educação / Udesc / Lourival José 

Martins Filho / Eduardo Deschamps / Santa Catarina 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diário Catarinense 

Cacau Menezes 

“Sem medo” 

 
Sem medo / De Tudo um Pouco / TVCOM / Sergio Colle / UFSC / Professor 

polêmica 

 

 

 

Diário Catarinense  

Ricardo Dias 

“Curso de Medicina” 

 

Curso de Medicina / Aciva / Associação Empresarial de Araranguá / 

Implantação / UFSC / Empresa SondaSul / Processo de sondagem   

 

 

 

 

 



Enfoque Popular  

Capa e Geral 

“Medicina na UFSC: empresa avalia local onde será construído novo prédio” 

 
Medicina na UFSC: empresa avalia local onde será construído novo prédio / 

Araranguá / Aciva / Implantação / Sondagem do solo / Kleber Frigo / 

Empresa SondaSul 

 

 

 

 

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

e opiniões de responsabilidade dos veículos. 

 

 
 



CLIPPING DIGITAL 
 

Comandante da PMSC garante estar trabalhando de modo eficaz nas 

manifestações 

Ação terapêutica e questão legal de canabinoides são discutidas na 

UFJF 

Workshop de fotografia desvenda a cidade através da arte e do 

grafite 

Pesquisadores da UFSC criam ônibus elétrico movido a energia solar 

Pesquisadores da UFSC criam ônibus elétrico movido a energia solar 

Ex-deputado Marcos Cintra assume a presidência da Finep 

Três escolas de Concórdia entre as melhores do Estado 

Pesquisadores Catarinenses criam primeiro ônibus 100% elétrico 

UFSC terá ônibus elétrico 

Família promove homenagem em memória a estudante Diogo 

Cuiabano de Medeiros 

Pesquisadores da UFSC criam ônibus elétrico movido a energia solar 

 

http://dc.clicrbs.com.br/sc/colunistas/cacau-menezes/noticia/2016/09/comandante-da-pmsc-garante-estar-trabalhando-de-modo-eficaz-nas-manifestacoes-7407794.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/colunistas/cacau-menezes/noticia/2016/09/comandante-da-pmsc-garante-estar-trabalhando-de-modo-eficaz-nas-manifestacoes-7407794.html
http://g1.globo.com/busca/click?q=ufsc&p=1&r=1473452971856&u=http%3A%2F%2Fg1.globo.com%2Fmg%2Fzona-da-mata%2Fnoticia%2F2016%2F09%2Facao-terapeutica-e-questao-legal-de-canabinoides-sao-discutidas-na-ufjf.html&t=informacional&d=false&f=false&ss=&o=&cat=
http://g1.globo.com/busca/click?q=ufsc&p=1&r=1473452971856&u=http%3A%2F%2Fg1.globo.com%2Fmg%2Fzona-da-mata%2Fnoticia%2F2016%2F09%2Facao-terapeutica-e-questao-legal-de-canabinoides-sao-discutidas-na-ufjf.html&t=informacional&d=false&f=false&ss=&o=&cat=
http://ndonline.com.br/florianopolis/blog/conect-dos/workshop-de-fotografia-desvenda-a-cidade-atraves-da-arte-e-do-grafite
http://ndonline.com.br/florianopolis/blog/conect-dos/workshop-de-fotografia-desvenda-a-cidade-atraves-da-arte-e-do-grafite
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2016/09/pesquisadores-da-ufsc-criam-onibus-eletrico-movido-energia-solar.html
http://www.jornalfloripa.com.br/mundo/noticia.php?id=21773162
http://convergenciadigital.uol.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?UserActiveTemplate=site&infoid=43449&sid=11
http://www.radiorural.com.br/noticias/22110-tres-escolas-de-concordia-entre-as-melhores-do-estado
http://www.correiootaciliense.com.br/geral/pesquisadores-catarinenses-criam-primeiro-%C3%B4nibus-100-el%C3%A9trico-1.1934169
http://www.jornalmetas.com.br/rodasemotores/mercedes-nacionaliza-o-gla-1.1934154
http://www.deolhonailha.com.br/florianopolis/noticias/familia-promove-homenagem-em-memoria-a-estudante-diogo-cuiabano-de-medeiros.html
http://www.deolhonailha.com.br/florianopolis/noticias/familia-promove-homenagem-em-memoria-a-estudante-diogo-cuiabano-de-medeiros.html
http://oregionalsul.com.br/tecnologia/pesquisadores-da-ufsc-criam-onibus-eletrico-movido-energia-solar/48093

