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Diário Catarinense 

Notícias 

 “Suástica nazista é pichada na UFSC” 

 
Suástica nazista é pichada na UFSC / Símbolo do nazismo / Centro de 

Convivência / Universidade Federal de Santa Catarina / Sala Quilombo / 
Ouvidoria / Diretório Central de Estudantes / DCE / Secretaria de Ações 

Afirmativas / Áureo Moraes / Secretaria de Segurança Institucional / 
Trindade / Leandro Oliveira 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Diário Catarinense 

Viviane Bevilacqua 

 “Um teatro muito especial” 

 
Um teatro muito especial / Elaine Seiffert / Escola Municipal João Gonçalves 

Pinheiro / Rio Tavares / Florianópolis / Alunos especiais / Inclusão / Pós-

Graduação em Gênero e Diversidade / UFSC / Júlia Fernandes Lacerda / 11° 

Ecofestival / Secretaria Municipal de Educação 

 



Notícias do Dia 

Plural 

 “Sandy traz “Meu Canto”” 

 
Sandy traz Meu Canto / Centro de Cultura e Eventos / UFSC / Show / 

Florianópolis / Trindade 

 

 

 

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

e opiniões de responsabilidade dos veículos. 

 

 

CLIPPING DIGITAL 
 

FIESC defende planejamento, gestão e participação privada para 

melhora 

Secretaria da Agricultura reativa Câmara Setorial da Maricultura 

http://portaljoinville.com.br/noticias/2016/10/fiesc-defente-planejamento-gestao-e-participacao-privada-para-melhora
http://portaljoinville.com.br/noticias/2016/10/fiesc-defente-planejamento-gestao-e-participacao-privada-para-melhora
http://bandsc.com.br/canais/agricultura/secretaria_da_agricultura_reativa_camara_setorial_da_maricultura.html


Mutirão de Reconstrução Mamária realiza cirurgias gratuitas em 

pacientes de SC 

Parecer de Legislação sobre LOT é aprovado na sessão 

Deschamps será o novo presidente do Conselho Nacional de 

Educação 

Uniarp realizará dois grandes eventos em outubro 

Em Brasília, Colombo acompanha posse de Deschamps no Conselho 

Nacional de Educação 

Uma peça de teatro pra lá de especial 

Sandy fará show 'Meu Canto' em Florianópolis em 5 de novembro 

SC tem a segunda menor relação de candidatos por vagas oferecidas 

nas Universidades públicas e Privadas 

Eduardo Deschamps assume presidência do Conselho Nacional de 

educação 

Embraco apresenta sistema de manufatura WCM na UFSC 

Sala de projeto de estudantes negros da UFSC é pichada com 

suástica 

UFSC abre inscrições para mestrado e doutorado em Administração 

Foz sedia seminário sobre drogas e vulnerabilidade social 

Universitários do Centro-Oeste constroem sete aviões para 

Competição SAE BRASIL AeroDesign 

http://www.adjorisc.com.br/geral/mutir%C3%A3o-de-reconstru%C3%A7%C3%A3o-mam%C3%A1ria-realiza-cirurgias-gratuitas-em-pacientes-de-sc-1.1938488
http://www.adjorisc.com.br/geral/mutir%C3%A3o-de-reconstru%C3%A7%C3%A3o-mam%C3%A1ria-realiza-cirurgias-gratuitas-em-pacientes-de-sc-1.1938488
http://www.agorajoinville.com.br/pol%C3%ADtica/parecer-de-legisla%C3%A7%C3%A3o-sobre-lot-%C3%A9-aprovado-na-sess%C3%A3o-1.1938508
http://www.adjorisc.com.br/pol%C3%ADtica/deschamps-ser%C3%A1-o-novo-presidente-do-conselho-nacional-de-educa%C3%A7%C3%A3o-1.1938522
http://www.adjorisc.com.br/pol%C3%ADtica/deschamps-ser%C3%A1-o-novo-presidente-do-conselho-nacional-de-educa%C3%A7%C3%A3o-1.1938522
http://www.jornalextrasc.com.br/online/geral/uniarp-realizar%C3%A1-dois-grandes-eventos-em-outubro-1.1938565
http://www.adjorisc.com.br/pol%C3%ADtica/em-bras%C3%ADlia-colombo-acompanha-posse-de-deschamps-no-conselho-nacional-de-educa%C3%A7%C3%A3o-1.1938636
http://www.adjorisc.com.br/pol%C3%ADtica/em-bras%C3%ADlia-colombo-acompanha-posse-de-deschamps-no-conselho-nacional-de-educa%C3%A7%C3%A3o-1.1938636
http://dc.clicrbs.com.br/sc/colunistas/viviane-bevilacqua/noticia/2016/10/uma-peca-de-teatro-pra-la-de-especial-7689079.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/musica/noticia/2016/10/sandy-fara-show-meu-canto-em-florianopolis-em-5-de-novembro.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/estilo-de-vida/noticia/2016/10/sc-tem-a-segunda-menor-relacao-de-candidatos-por-vagas-oferecidas-nas-universidades-publicas-e-privadas-7694287.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/estilo-de-vida/noticia/2016/10/sc-tem-a-segunda-menor-relacao-de-candidatos-por-vagas-oferecidas-nas-universidades-publicas-e-privadas-7694287.html
http://www.brasil.gov.br/educacao/2016/10/eduardo-deschamps-assume-presidencia-do-conselho-nacional-de-educacao
http://www.brasil.gov.br/educacao/2016/10/eduardo-deschamps-assume-presidencia-do-conselho-nacional-de-educacao
http://economiasc.com.br/embraco-apresenta-sistema-de-manufatura-wcm-na-ufsc/
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2016/10/sala-de-projeto-de-estudantes-negros-da-ufsc-e-pichada-com-suastica.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2016/10/sala-de-projeto-de-estudantes-negros-da-ufsc-e-pichada-com-suastica.html
http://www.administradores.com.br/noticias/academico/ufsc-abre-inscricoes-para-mestrado-e-doutorado-em-administracao/113915/
http://www.clickfozdoiguacu.com.br/foz-sedia-seminario-sobre-drogas-e-vulnerabilidade-social/
http://jornaldiadia.com.br/2016/?p=204375
http://jornaldiadia.com.br/2016/?p=204375

