
 
04 de outubro de 2016 



Notícias do Dia 

Eleições 
 

 “O eleitorado a convencer” 
 

O eleitorado a convencer / Votos / Angela Amin / Gean Loureiro / Segundo 

turno / Prefeitura Municipal de Florianópolis / Departamento de Sociologia e 

Ciências Políticas / UFSC / Jacques Mick 

 

 



Diário Catarinense 

Panorama 
 

 “Inovação” 
 

Inovação / Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação de Santa Catarina / 

Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial / Embrapii / Acordo / 
Fundação Certi / Laboratório de Pesquisa em Refrigeração e Termofísica / 

UFSC / Núcleo Ressacada de Pesquisas em Meio Ambiente 
 

 

 

Diário Catarinense 
Moacir Pereira 

 
 “APUFSC elege” 

 

APUFSC elege / Apufsc-Sindical / Eleição / Dedicação e Transparência / 

Wilson Erbs / Retomando rumo: nova Apufsc / Rogério Portanova 

 

 



Notícias do Dia 

Fábio Gadotti 
 

 “Debate” 
 

Debate / UFSC / Angela Amin / Gean Loureiro / Prefeitura Municipal de 

Florianópolis / Centro de Cultura e Eventos 

 

 

 

Diário Catarinense 

Moacir Pereira 
 

 “APUFSC elege” 

 
APUFSC elege / Apufsc-Sindical / Eleição / Dedicação e Transparência / 

Wilson Erbs / Retomando rumo: nova Apufsc / Rogério Portanova 

 

 

 

 

 



Enfoque Popular 

Geral 
 

 “Amucc divulga Outubro Rosa e alerta que SC não cumpre lei de 60 dias” 
 

Amucc divulga Outubro Rosa e alerta que SC não cumpre lei de 60 dias / 

Câncer / Associação Brasileira de Portadores de Câncer / Florianópolis / 

UFSC / Universidade Federal de Santa Catarina / UFSC / Departamento de 

Biologia Celular, Embriologia e Genética Yara Costa Netto Muniz 

 

 

 

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

e opiniões de responsabilidade dos veículos. 



CLIPPING DIGITAL 
 

UFSC abre inscrições para sorteio de vagas do Colégio de Aplicação 

Veja escolas com maiores médias nas provas do Enem em SC 

UFSC encerra pedidos de isenção do Vestibular 2017 

Governo do Estado assina repasse de recursos para projetos de 

inovação e pesquisa 

Engenheira deixa carreira e viagens para criar produtos naturais em 

MS 

Pois é, as narrativas pressupõem direitos 

Candidatos terão o desafio de conquistar eleitores ausentes e votos 

brancos e nulos 

Tecnologias digitais no mercado de eventos é tema de palestra em 

João Pessoa 

Veja escolas com maiores médias nas provas do Enem em SC 

Catedrático de Lisboa, Pedro Martinez discute ativismo judiciário 

Colégio de Aplicação da UFSC abre inscrições para sorteio de vagas 

no ano letivo de 2017 

Diferentes vistos para os Estados Unidos são abordados em palestra 

na UFSC nesta quarta-feira 

UFSC terá uma semana inteira com atrações artístico-culturais 

gratuitas e abertas ao público 

UFSC encerra pedidos de isenção para o vestibular 2017 

Sarau de Primavera com talentos musicais do Coral, Madrigal e 

Orquestra da Câmara da UFSC 

Teste DC: usamos o serviço da Uber e dos táxis para as mesmas 

corridas em Florianópolis 

Entrevista especial com Amyra El Khalili 

http://g1.globo.com/busca/click?q=ufsc&p=0&r=1475621935814&u=http%3A%2F%2Fg1.globo.com%2Fsc%2Fsanta-catarina%2Fnoticia%2F2016%2F10%2Fufsc-abre-inscricoes-para-sorteio-de-vagas-do-colegio-de-aplicacao.html&t=informacional&d=false&f=false&ss=&o=&cat=
http://g1.globo.com/busca/click?q=ufsc&p=1&r=1475621935814&u=http%3A%2F%2Fg1.globo.com%2Fsc%2Fsanta-catarina%2Fnoticia%2F2016%2F10%2Fveja-escolas-com-maiores-medias-nas-provas-do-enem-em-sc.html&t=informacional&d=false&f=false&ss=&o=&cat=
http://vestibular.mundoeducacao.bol.uol.com.br/noticias/ufsc-encerra-pedidos-isencao-vestibular-2017/330938.html
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=4&ved=0ahUKEwiJhraj98HPAhUGOZAKHeOYDJIQqQIIKCgAMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.floripanews.com.br%2Fnoticia%2F12148-governo-do-estado-assina-repasse-de-recursos-para-projetos-de-inovacao-e-pesquisa&usg=AFQjCNHMPvbHagvIb7MT8wAgadu4ifU5Vg
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=4&ved=0ahUKEwiJhraj98HPAhUGOZAKHeOYDJIQqQIIKCgAMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.floripanews.com.br%2Fnoticia%2F12148-governo-do-estado-assina-repasse-de-recursos-para-projetos-de-inovacao-e-pesquisa&usg=AFQjCNHMPvbHagvIb7MT8wAgadu4ifU5Vg
http://g1.globo.com/mato-grosso-do-sul/noticia/2016/10/engenheira-deixa-carreira-e-viagens-para-criar-produtos-naturais-em-ms.html
http://g1.globo.com/mato-grosso-do-sul/noticia/2016/10/engenheira-deixa-carreira-e-viagens-para-criar-produtos-naturais-em-ms.html
https://noticias.terra.com.br/dino/pois-e-as-narrativas-pressupoem-direitos,e4157bab042fad83ae472d16f5872820lne6ufx0.html
http://ndonline.com.br/florianopolis/noticias/o-eleitorado-a-convencer-no-segundo-turno-em-florianopolis
http://ndonline.com.br/florianopolis/noticias/o-eleitorado-a-convencer-no-segundo-turno-em-florianopolis
http://paraibatotal.com.br/noticias/2016/10/04/25254-tecnologias-digitais-no-mercado-de-eventos-e-tema-de-palestra-em-joao-pessoa
http://paraibatotal.com.br/noticias/2016/10/04/25254-tecnologias-digitais-no-mercado-de-eventos-e-tema-de-palestra-em-joao-pessoa
http://www.jornalfloripa.com.br/noticia.php?id=664334
http://www.conjur.com.br/2016-out-03/direito-civil-atual-catedratico-lisboa-pedro-martinez-discute-ativismo-judiciario
http://www.adjorisc.com.br/educa%C3%A7%C3%A3o/col%C3%A9gio-de-aplica%C3%A7%C3%A3o-da-ufsc-abre-inscri%C3%A7%C3%B5es-para-sorteio-de-vagas-no-ano-letivo-de-2017-1.1938109
http://www.adjorisc.com.br/educa%C3%A7%C3%A3o/col%C3%A9gio-de-aplica%C3%A7%C3%A3o-da-ufsc-abre-inscri%C3%A7%C3%B5es-para-sorteio-de-vagas-no-ano-letivo-de-2017-1.1938109
http://dc.clicrbs.com.br/sc/estilo-de-vida/noticia/2016/10/diferentes-vistos-para-os-estados-unidos-sao-abordados-em-palestra-na-ufsc-nesta-quarta-feira-7665312.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/estilo-de-vida/noticia/2016/10/diferentes-vistos-para-os-estados-unidos-sao-abordados-em-palestra-na-ufsc-nesta-quarta-feira-7665312.html
http://www.deolhonailha.com.br/florianopolis/noticias/ufsc-tera-uma-semana-inteira-com-atracoes-artistico-culturais-gratuitas-e-abertas-ao-publico.html
http://www.deolhonailha.com.br/florianopolis/noticias/ufsc-tera-uma-semana-inteira-com-atracoes-artistico-culturais-gratuitas-e-abertas-ao-publico.html
http://guiadoestudante.abril.com.br/vestibular-enem/agenda/ufsc-encerra-pedidos-isencao-vestibular-2017-968544.shtml
http://www.portaldailha.com.br/noticias/lernoticia.php?id=39635
http://www.portaldailha.com.br/noticias/lernoticia.php?id=39635
http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticias/noticia/2016/10/teste-dc-usamos-o-servico-da-uber-e-dos-taxis-para-as-mesmas-corridas-em-florianopolis-7668954.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticias/noticia/2016/10/teste-dc-usamos-o-servico-da-uber-e-dos-taxis-para-as-mesmas-corridas-em-florianopolis-7668954.html
http://port.pravda.ru/cplp/brasil/05-10-2016/41869-amyra_el_khalili-0/

