
 
19 de setembro de 2016 



Diário Catarinense  

Anexo 

“Memória da sétima arte” 

 
Memória da sétima arte / Darci Costa / Cine ART7 / Mostra Homenagem a 

Darci Costa / Fundação Cultural Badesc / Marjorie Ferrari Costa / Zeca Pires 

/ TV UFSC 

 



Notícias do Dia  

Bom Dia 

“De ponta” 

 
De ponta / Superveleiro / Pesquisas oceânicas / UFSC / Universidade 

Federal de Santa Catarina / Adrian Savaris 

 

 
 

 

Notícias do Dia  

Capa 

“Expedição científica” 

 
Expedição científica / UFSC / Superveleiro 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Notícias do Dia  

Especial 

“Primeira expedição científica” 

 
Primeira expedição científica / UFSC / Superveleiro / ECOUFSC / Trindade / 

Arquipélago de São Pedro / São Paulo / Base Comandante Ferraz / 

Antártida / Adrian Savaris / SPS / Soluções Para Soldagens / Engenharia 

Mecânica / Orestes Alarcon / Monitoramento de impactos ambientais / 

Mudanças climáticas globais /  Biodiversidade / Ecologia / Ecossistemas 

marinhos / Ciclos biogeoquímicos de gás carbônico / Educação ambiental / 

Reciclagem / Programa Nacional de Experiência Embarcada / Olivier Petit / 

Nicolas Berthelot

 



Diário Catarinense  

Visor 

“As cores da discórdia no portal” 

 
As cores da discórdia no portal / Portal de Florianópolis / Osvaldo Pereira / 

Câncer de mama / Outubro Rosa / Edital Régio / Rei Dom João V / Brasil / 

Migração / Santa Catarina / Núcleo de Estudos Açorianos / UFSC / Joi 

Cletison Alves / Guido Heuer / Memória açoriana 

 

 
 

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

e opiniões de responsabilidade dos veículos. 



CLIPPING DIGITAL 
 

As cores da discórdia no Portal 

Mário Motta: Floripa recebe seminários de literatura infantil 

Darci Costa, fundador do Cine ART 7, faz 90 anos e recebe 

homenagem na Fundação Cultural Badesc 

Aplicativo para ajudar surdos a se comunicarem vence o 1º 

hackathon #DesenvolveSC 

Sauditas usarão tecnologia brasileira 

Saudis to use technology developed in Brazil 

Fórum Trinacional de Licenciaturas começa quarta-feira 

A venda de ascendente a descendente por terceiros é causa de 

nulidade? 

Furb sobe no RUF e é considerada 3ª melhor universidade de SC 

UFSC sedia seminário internacional de literatura infantil e juvenil 

Seminário de literatura infantil e juvenil na UFSC tem inscrições 

para ouvintes 

Rio dos Cedros sediará oficina de contação de histórias 

UFSC é a oitava melhor universidade do Brasil, indica ranking da 

Folha 

 
 
 

http://dc.clicrbs.com.br/sc/colunistas/rafael-martini/noticia/2016/09/as-cores-da-discordia-no-portal-7509952.html
http://horadesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2016/09/mario-motta-floripa-recebe-seminarios-de-literatura-infantil-7503587.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/entretenimento/noticia/2016/09/darci-costa-fundador-do-cine-art-7-faz-90-anos-e-recebe-homenagem-na-fundacao-cultural-badesc-7510329.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/entretenimento/noticia/2016/09/darci-costa-fundador-do-cine-art-7-faz-90-anos-e-recebe-homenagem-na-fundacao-cultural-badesc-7510329.html
http://ndonline.com.br/florianopolis/blog/conect-dos/aplicativo-para-ajudar-surdos-a-se-comunicarem-vence-o-1o-hackathon-desenvolvesc
http://ndonline.com.br/florianopolis/blog/conect-dos/aplicativo-para-ajudar-surdos-a-se-comunicarem-vence-o-1o-hackathon-desenvolvesc
http://www.anba.com.br/noticia_tecnologia.kmf?cod=21872666
http://www2.anba.com.br/noticia/21872670/technology/saudis-to-use-technology-developed-in-brazil/
http://h2foz.com.br/noticia/forum-trinacional-de-licenciaturas-comeca-quarta-feira
http://www.conjur.com.br/2016-set-19/venda-ascendente-descendente-terceiros-causa-nulidade
http://www.conjur.com.br/2016-set-19/venda-ascendente-descendente-terceiros-causa-nulidade
http://www.jornaldeblumenau.com.br/?modulo=noticias&caderno=cidade&noticia=14919-furb-sobe-no-ruf-e-e-considerada-3-melhor-universidade-de-sc
http://www.adjorisc.com.br/geral/ufsc-sedia-semin%C3%A1rio-internacional-de-literatura-infantil-e-juvenil-1.1935567
http://www.jornalfloripa.com.br/noticia.php?id=558793
http://www.jornalfloripa.com.br/noticia.php?id=558793
http://www.jornalcafeimpresso.com.br/geral/rio-dos-cedros-sediar%C3%A1-oficina-de-conta%C3%A7%C3%A3o-de-hist%C3%B3rias-1.1935608
http://dc.clicrbs.com.br/sc/estilo-de-vida/noticia/2016/09/ufsc-e-a-oitava-melhor-universidade-do-brasil-indica-ranking-da-folha-7511373.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/estilo-de-vida/noticia/2016/09/ufsc-e-a-oitava-melhor-universidade-do-brasil-indica-ranking-da-folha-7511373.html

