
 
24 de outubro de 2016 



Diário Catarinense 

Notícias 

  “Câmara de Blumenau lidera renovação” 

 
Câmara de Blumenau lidera renovação / Eleições 2016 / Renovação / 

Vereadores / Professor da UFSC / Carlos Eduardo Sell / Governabilidade   
 

 

 
 



 
 
 
 

 
 

 
 

 
 



Diário Catarinense 

Sua Vida 

  “Bullying é mais comum do que se imagina, diz pesquisa” 

 
Bullying é mais comum do que se imagina, diz pesquisa / Educação / Carla 

Zanelatto / Dissertação de Mestrado / Nutrição / UFSC / Questionário / 

Professora do Programa de Pós-Graduação em Métodos e Gestão em 

Avaliação / Lizandra da Silva Menegon / Programa de combate ao Bullying   

  
 

 
 



Diário Catarinense 

Estela Benetti 

  “Dois dígitos” 

 
Dois dígitos / Inovação / UFSC / Anjo Química / Parceria      

  
 

 
 
 

 
 

Diário Catarinense 

Cacau Menezes 

  “Quem vem” 

 

Quem vem / Jornalista / Carlos Alberto Sardenberg / UFSC / Unicred / 

Cenário Econômico Nacional e Internacional / Palestra / Crise 

  
 

 



Diário Catarinense 

Upiara Boschi 

  “Estratégia inverteu” 

 
Estratégia inverteu / Rodolfo Pinto da Luz / Eleição de Florianópolis / Ex-

Reitor / UFSC  

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



Notícias do Dia 

Plural 

  “Tela ambiental” 

 
Tela ambiental / Festival Internacional de Cinema Socioambiental / 

Planeta.Doc Lixo Zero / Lixo / Reciclagem / Mostra Cinematográfica / Centro 

de Eventos / UFSC 

 

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

e opiniões de responsabilidade dos veículos. 



CLIPPING DIGITAL 
 

Trabalhadores da UFSC entram em greve 

Servidores da UFSC entram em greve por tempo indeterminado 

Servidores da UFSC entram em greve por tempo indeterminado 

Festival de Cinema Socioambiental começa nesta segunda (24) EM 

Santa Catarina 

Experimenta' promove semana de atrações artístico-culturais 

gratuitas na UFSC 

Reunião com comunidade para decidir sobre instalação do Colégio 

Militar na Escola Estadual Melvin Jones 

Técnicos da UFSC anunciam greve por tempo indeterminado 

UFSC inicia aplicação das provas de habilidades específicas do seu 

Vestibular 2017 

Bullying atinge 54,3% dos alunos em Florianópolis, aponta pesquisa 

Festival de Cinema Socioambiental começa nesta segunda (24) em 

Santa Catarina 

A crise passou? 

Câmara de Blumenau lidera renovação do quadro entre as três 

principais cidades de Santa Catarina 

Projeto de alunas de Engenharia do Instituto Mauá de Tecnologia se 

Enviar email Abrir Menu 

Casa das Guaracemas no Missão Casa de hoje, às 21h30min, na 

TVCOM 

Salto de fundo imobiliário se deve apenas à confiança 

O livro de Ronald H. Coase, enfim, no vernáculo! Devore-o! 

Servidores da UFSC entram em greve por tempo indeterminado 

Servidores da UFSC entram em greve por tempo indeterminado 

Cirurgiões dentistas recebem homenagens em seu dia 

http://g1.globo.com/busca/click?q=ufsc&p=0&r=1477577872169&u=http%3A%2F%2Fg1.globo.com%2Fsc%2Fsanta-catarina%2Fbom-dia-santa-catarina%2Fvideos%2Fv%2Ftrabalhadores-da-ufsc-entram-em-greve%2F5397993%2F&t=informacional&d=false&f=false&ss=&o=&cat=
http://g1.globo.com/busca/click?q=ufsc&p=1&r=1477327076797&u=http%3A%2F%2Fg1.globo.com%2Fsc%2Fsanta-catarina%2Fjornal-do-almoco%2Fvideos%2Fv%2Fservidores-da-ufsc-entram-em-greve-por-tempo-indeterminado%2F5398553%2F&t=informacional&d=false&f=false&ss=&o=&cat=
http://g1.globo.com/busca/click?q=ufsc&p=2&r=1477327076798&u=http%3A%2F%2Fg1.globo.com%2Fsc%2Fsanta-catarina%2Fnoticia%2F2016%2F10%2Fservidores-da-ufsc-entram-em-greve-por-tempo-indeterminado.html&t=informacional&d=false&f=false&ss=&o=&cat=
http://g1.globo.com/busca/click?q=ufsc&p=3&r=1477327076799&u=http%3A%2F%2Fg1.globo.com%2Fsc%2Fsanta-catarina%2Fnoticia%2F2016%2F10%2Ffestival-de-cinema-socioambiental-comeca-nesta-segunda-24-em-sc.html&t=informacional&d=false&f=false&ss=&o=&cat=
http://g1.globo.com/busca/click?q=ufsc&p=3&r=1477327076799&u=http%3A%2F%2Fg1.globo.com%2Fsc%2Fsanta-catarina%2Fnoticia%2F2016%2F10%2Ffestival-de-cinema-socioambiental-comeca-nesta-segunda-24-em-sc.html&t=informacional&d=false&f=false&ss=&o=&cat=
http://www.deolhonailha.com.br/florianopolis/noticias/experimenta-promove-semana-de-atracoes-artistico-culturais-gratuitas-na-ufsc.html
http://www.deolhonailha.com.br/florianopolis/noticias/experimenta-promove-semana-de-atracoes-artistico-culturais-gratuitas-na-ufsc.html
http://portal.revistavisao.com.br/post/25771/reuniao-com-comunidade-para-decidir-sobre-instalacao-do-colegio-militar-na-escola-estadual-melvin-jones/
http://portal.revistavisao.com.br/post/25771/reuniao-com-comunidade-para-decidir-sobre-instalacao-do-colegio-militar-na-escola-estadual-melvin-jones/
http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticias/noticia/2016/10/tecnicos-da-ufsc-anunciam-greve-por-tempo-indeterminado-7964035.html
http://vestibular.brasilescola.uol.com.br/noticias/ufsc-inicia-aplicacao-das-provas-habilidades-especificas-seu/336576.html
http://vestibular.brasilescola.uol.com.br/noticias/ufsc-inicia-aplicacao-das-provas-habilidades-especificas-seu/336576.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/estilo-de-vida/noticia/2016/10/bullying-atinge-54-3-dos-alunos-em-florianopolis-aponta-pesquisa-7960532.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2016/10/festival-de-cinema-socioambiental-comeca-nesta-segunda-24-em-sc.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2016/10/festival-de-cinema-socioambiental-comeca-nesta-segunda-24-em-sc.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticia/2016/10/a-crise-passou-7962380.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticias/eleicoes-2016/noticia/2016/10/camara-de-blumenau-lidera-renovacao-do-quadro-entre-as-tres-principais-cidades-de-santa-catarina-7947297.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticias/eleicoes-2016/noticia/2016/10/camara-de-blumenau-lidera-renovacao-do-quadro-entre-as-tres-principais-cidades-de-santa-catarina-7947297.html
https://www.dgabc.com.br/Noticia/2424759/projeto-de-alunas-de-engenharia-do-instituto-maua-de-tecnologia-se-destaca-em-premio-sustentavel
http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/economia/2016/10/24/internas_economia,671504/confira-os-principais-concursos-que-estao-com-inscricoes-abertas-no-pa.shtml
http://wp.clicrbs.com.br/missaocasa/2016/10/24/casa-das-guaracemas-no-missao-casa-de-hoje-as-21h30min-na-tvcom/?topo=35,2,18,,,77
http://wp.clicrbs.com.br/missaocasa/2016/10/24/casa-das-guaracemas-no-missao-casa-de-hoje-as-21h30min-na-tvcom/?topo=35,2,18,,,77
http://oglobo.globo.com/economia/salto-de-fundo-imobiliario-se-deve-apenas-confianca-20342513
http://www.conjur.com.br/2016-out-24/direito-civil-atua-livro-ronald-coase-enfim-vernaculo-devore
http://www.imprensadopovo.com.br/geral/servidores-da-ufsc-entram-em-greve-por-tempo-indeterminado-1.1941376
http://www.jatv.com.br/not%C3%ADcias/santa-catarina/servidores-da-ufsc-entram-em-greve-por-tempo-indeterminado-1.1941362
http://www.jornaldeblumenau.com.br/?modulo=noticias&caderno=saude&noticia=15322-cirurgioes-dentistas-recebem-homenagens-em-seu-dia


Dia do Cirurgião-Dentista terá Sessão Solene na Assembleia 

Legislativa 

Prevenção, tratamento e cura na Medicina do Trabalho 

Técnicos da UFSC anunciam greve por tempo indeterminado 

Servidores da UFSC entram em greve por tempo indeterminado 

Servidores da UFSC entram em greve por tempo indeterminado 
 

 

http://www.adjorisc.com.br/geral/dia-do-cirurgi%C3%A3o-dentista-ter%C3%A1-sess%C3%A3o-solene-na-assembleia-legislativa-1.1941533
http://www.adjorisc.com.br/geral/dia-do-cirurgi%C3%A3o-dentista-ter%C3%A1-sess%C3%A3o-solene-na-assembleia-legislativa-1.1941533
http://www.adjorisc.com.br/geral/jornal-raz%C3%A3o-preven%C3%A7%C3%A3o-tratamento-e-cura-na-medicina-do-trabalho-1.1941515
http://www.asemanacuritibanos.com.br/coluna-via-email/t%C3%A9cnicos-da-ufsc-anunciam-greve-por-tempo-indeterminado-1.1941499
http://www.imprensadopovo.com.br/geral/servidores-da-ufsc-entram-em-greve-por-tempo-indeterminado-1.1941376
http://www.jatv.com.br/not%C3%ADcias/santa-catarina/servidores-da-ufsc-entram-em-greve-por-tempo-indeterminado-1.1941362

