
 
10 de janeiro de 2017 



Notícias do Dia 

Saraga Schiestl 

  “Resultado ao vivo” 

 
Resultado ao vivo / Vestibular / UFSC / Universidade Federal de Santa 

Catarina 
 

 
 
 

Notícias do Dia 
Luiza Gutierrez 

  “Na cultura” 

 

Na cultura / UFSC / Universidade Federal de Santa Catarina / Rodolfo 
Joaquim Pinto da Luz / FCC / Fundação Catarinense de Cultura / Teatro 

Governador Pedro Ivo Campus 

 

 



A Notícia 

Capa / Notícias 

  “Listão será liberado hoje” 

 
Listão será liberado hoje / Ensino superior / Vestibular 2017 / UFSC / 

Aprovados / Florianópolis / Universidade Federal de Santa Catarina / 
Classificados / Trindade / Araranguá / Curitibanos / Blumenau / Joinville / 

Sistema de Seleção Unificada / Sisu 

 

 



A Notícia 

Cartas 

  “Desigualdade salarial” 

 
Desigualdade salarial / Governo estadual / Mestrado / UFSC / Iára Solange 

Braga / Joinville 
 

 
 

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

e opiniões de responsabilidade dos veículos. 

 

CLIPPING DIGITAL 
 

Resultado do Vestibular 2017 da UFSC já pode ser conferido 

Resultado do Vestibular 2017 da UFSC é divulgado; veja lista de 

aprovados 

Vestibular UFSC 2017: veja os aprovados em primeira chamada 

UFSC divulga lista dos aprovados no Vestibular 2017 

http://vestibular.brasilescola.uol.com.br/noticias/resultado-vestibular-2017-ufsc-ja-pode-ser-conferido/337885.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2017/01/resultado-do-vestibular-2017-da-ufsc-e-divulgado-veja-lista-de-aprovados.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2017/01/resultado-do-vestibular-2017-da-ufsc-e-divulgado-veja-lista-de-aprovados.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/estilo-de-vida/noticia/2017/01/vestibular-ufsc-2017-veja-os-aprovados-em-primeira-chamada-9245102.html
http://www.jornaldepomerode.com.br/not%C3%ADcias/geral/ufsc-divulga-lista-dos-aprovados-no-vestibular-2017-1.1956194


UFSC divulga lista dos aprovados no Vestibular 2017 

UFSC divulga listão de aprovados no Vestibular 2017 

Confira quem são os 10 primeiros colocados no vestibular da UFSC 

2017 

Vestibular UFSC 2017: veja os aprovados em primeira e segunda 

chamada 

Resultado do Vestibular 2017 da UFSC é divulgado; veja lista de 

aprovados 

UFSC é um dos termos mais citados no Twitter nesta terça-feira 

Primeiros colocados comemoram e dão a receita para aprovação no 

Vestibular da UFSC 2017 

Conheça os 10 primeiros colocados no Vestibular da UFSC 2017 

 Confira a lista dos aprovados do vestibular da UFSC em Curitibanos 

para Agronomia, Engenharia Florestal e Medicina Veterinária 

http://www.adjorisc.com.br/educa%C3%A7%C3%A3o/ufsc-divulga-lista-dos-aprovados-no-vestibular-2017-1.1956187
http://www.asemanacuritibanos.com.br/ufsc-divulga-list%C3%A3o-de-aprovados-no-vestibular-2017-1.1956178
http://dc.clicrbs.com.br/sc/estilo-de-vida/noticia/2017/01/confira-quem-sao-os-10-primeiros-colocados-no-vestibular-da-ufsc-2017-9246025.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/estilo-de-vida/noticia/2017/01/confira-quem-sao-os-10-primeiros-colocados-no-vestibular-da-ufsc-2017-9246025.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/estilo-de-vida/noticia/2017/01/vestibular-ufsc-2017-veja-os-aprovados-em-primeira-e-segunda-chamada-9245102.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/estilo-de-vida/noticia/2017/01/vestibular-ufsc-2017-veja-os-aprovados-em-primeira-e-segunda-chamada-9245102.html
http://www.globo.com/busca/click?q=ufsc&p=0&r=1484067263674&u=http%3A%2F%2Fg1.globo.com%2Fsc%2Fsanta-catarina%2Fjornal-do-almoco%2Fvideos%2Fv%2Fresultado-do-vestibular-2017-da-ufsc-e-divulgado-veja-lista-de-aprovados%2F5567295%2F&t=informacional&d=false&f=false&ss=&o=&cat=
http://www.globo.com/busca/click?q=ufsc&p=0&r=1484067263674&u=http%3A%2F%2Fg1.globo.com%2Fsc%2Fsanta-catarina%2Fjornal-do-almoco%2Fvideos%2Fv%2Fresultado-do-vestibular-2017-da-ufsc-e-divulgado-veja-lista-de-aprovados%2F5567295%2F&t=informacional&d=false&f=false&ss=&o=&cat=
http://dc.clicrbs.com.br/sc/estilo-de-vida/noticia/2017/01/ufsc-e-um-dos-termos-mais-citados-no-twitter-nesta-terca-feira-9250805.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/estilo-de-vida/noticia/2017/01/primeiros-colocados-comemoram-e-dao-a-receita-para-aprovacao-no-vestibular-da-ufsc-2017-9249413.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/estilo-de-vida/noticia/2017/01/primeiros-colocados-comemoram-e-dao-a-receita-para-aprovacao-no-vestibular-da-ufsc-2017-9249413.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/estilo-de-vida/noticia/2017/01/conheca-os-10-primeiros-colocados-no-vestibular-da-ufsc-2017-9246025.html
http://www.portalviapublica.com.br/component/k2/item/4709-confira-a-lista-dos-aprovados-do-vestibular-da-ufsc-em-curitibanos-para-agronomia-engenharia-florestal-e-medicina-veterinaria.html
http://www.portalviapublica.com.br/component/k2/item/4709-confira-a-lista-dos-aprovados-do-vestibular-da-ufsc-em-curitibanos-para-agronomia-engenharia-florestal-e-medicina-veterinaria.html

