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Anexo 

“Programação cultural do 13º Congresso Mundos de Mulheres” 

 
Programação cultural do 13º Congresso Mundos de Mulheres / Gênero / 

UFSC / Atrações Artísticas 
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Capa e Sua Vida 

“Congresso internacional discute questões de gênero em Capital” 

 

Congresso internacional discute questões de gênero em Capital / Mulheres / 
Florianópolis / Congresso Mundos de Mulheres / Women’s Worlds Congress 
/ América do Sul / Seminário Internacional Fazendo Gênero 11 / Instituto 

de Estudos de Gênero / Universidade Federal de Santa Catarina / UFSC / 
Transformações, Conexões, Deslocamentos / Cristina Scheibe Wolff / 

Marcha Mundos de Mulheres por Direitos  
 
 

 
 



 
 
 
 

 



Enfoque Popular 

Geral 

“Lideranças do Extremo-Sul participam de Seminário da Defesa Civil 

Estadual em Maracajá” 

 

Lideranças do Extremo-Sul participam de Seminário da Defesa Civil 
Estadual em Maracajá / Rodrigo Moratelli / UFSC / Universidade Federal de 

Santa Catarina / Desastres / Araranguá 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



A Notícia 

Jefferson Saavedra 

“Ferrovias” 

 
Ferrovias / Engenharia Ferroviária / UFSC / Joinville / Workshop 

 

 
 
 

 
 

Notícias veiculadas em meios impressos, convertidas para o formato digital, com informações 
e opiniões de responsabilidade dos veículos. 

 

 
CLIPPING DIGITAL 

 
 

UFSC anuncia dois Processos Seletivos com novas vagas para 

Professores 

Conferências, mesas-redondas e marcha: uma seleção do que o 13º 

Mundos de Mulheres tem de melhor 

Laine Valgas: matrículas para cursos de idiomas na UFSC abrem em 

agosto 

Cultura: 7 shows e exposições que ocorrem em Florianópolis nesta 

semana 

Mário Motta: as calçadas da nossa Capital merecem mais cuidado 

https://www.pciconcursos.com.br/noticias/ufsc-anuncia-dois-processos-seletivos-com-novas-vagas-para-professores
https://www.pciconcursos.com.br/noticias/ufsc-anuncia-dois-processos-seletivos-com-novas-vagas-para-professores
http://horadesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2017/07/laine-valgas-matriculas-para-cursos-de-idiomas-na-ufsc-abrem-em-agosto-9856871.html
http://horadesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2017/07/laine-valgas-matriculas-para-cursos-de-idiomas-na-ufsc-abrem-em-agosto-9856871.html
http://horadesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2017/07/laine-valgas-matriculas-para-cursos-de-idiomas-na-ufsc-abrem-em-agosto-9856871.html
http://horadesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2017/07/laine-valgas-matriculas-para-cursos-de-idiomas-na-ufsc-abrem-em-agosto-9856871.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/entretenimento/noticia/2017/07/cultura-7-shows-e-exposicoes-que-ocorrem-em-florianopolis-nesta-semana-9857173.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/entretenimento/noticia/2017/07/cultura-7-shows-e-exposicoes-que-ocorrem-em-florianopolis-nesta-semana-9857173.html
http://horadesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2017/07/mario-motta-as-calcadas-da-nossa-capital-merecem-mais-cuidado-9856783.html


Fim de férias: alunos retornam às escolas nesta segunda-feira em 

Santa Catarina 

'Menspreading': homens, fechem as pernas! Países lançam 

campanha educativa 

Saavedra: Professoras de Joinville são finalistas do Prêmio 

educador nota 10 

Começa segunda-feira (31), em Sorocaba, o 15º Simpósio SAE 

BRASIL de Powertrain 

Resta pensamento crítico nas escolas de Economia? 

Especialistas en ética periodística denuncian problemas en 

cobertura de la Lava Jato 

Toquinho, Ivan Lins e MPB4 fazem show juntos em Florianópolis em 

outubro 

Do riso ao pranto: o problema da autoria na obra de arte 

contemporânea 

Pomerodenses participam da premiação da OBMEP em Florianópolis 

UFSC abre nove vagas para professores substitutos 

Lideranças do Extremo-Sul participam de Seminário da Defesa Civil 

Estadual em Maracajá 

OAB promove ciclo de palestras com novos desafios para advogados 

Concurso para professores na UFSC em Curitibanos 

https://ndonline.com.br/florianopolis/noticias/fim-de-ferias-alunos-retornam-as-escolas-nesta-segunda-feira-em-santa-catarina
https://ndonline.com.br/florianopolis/noticias/fim-de-ferias-alunos-retornam-as-escolas-nesta-segunda-feira-em-santa-catarina
http://br.blastingnews.com/mundo/2017/07/menspreading-homens-fechem-as-pernas-paises-lancam-campanha-educativa-001892287.html
http://br.blastingnews.com/mundo/2017/07/menspreading-homens-fechem-as-pernas-paises-lancam-campanha-educativa-001892287.html
http://anoticia.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2017/07/saavedra-professoras-de-joinville-sao-finalistas-do-premio-educador-nota-10-9856745.html
http://anoticia.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2017/07/saavedra-professoras-de-joinville-sao-finalistas-do-premio-educador-nota-10-9856745.html
http://www.segs.com.br/veiculos/75250-comeca-segunda-feira-31-em-sorocaba-o-15-simposio-sae-brasil-de-powertrain.html
http://www.segs.com.br/veiculos/75250-comeca-segunda-feira-31-em-sorocaba-o-15-simposio-sae-brasil-de-powertrain.html
http://outraspalavras.net/outrasmidias/capa-outras-midias/restara-pensamento-critico-nas-escolas-de-economia/
https://www.rebelion.org/noticia.php?id=229649
https://www.rebelion.org/noticia.php?id=229649
https://ndonline.com.br/florianopolis/blog/tarolando/toquinho-ivan-lins-e-mpb4-fazem-show-juntos-em-florianopolis-em-outubro
https://ndonline.com.br/florianopolis/blog/tarolando/toquinho-ivan-lins-e-mpb4-fazem-show-juntos-em-florianopolis-em-outubro
http://www.conjur.com.br/2017-jul-31/direito-civil-atual-riso-pranto-autoria-obra-arte-contemporanea
http://www.conjur.com.br/2017-jul-31/direito-civil-atual-riso-pranto-autoria-obra-arte-contemporanea
http://www.testonoticias.com.br/educa%C3%A7%C3%A3o/pomerodenses-participam-da-premia%C3%A7%C3%A3o-da-obmep-em-florian%C3%B3polis-1.1985043
http://www.adjorisc.com.br/jornais/asemana/ufsc-abre-nove-vagas-para-professores-substitutos-1.1985057
http://www.jornalnortesul.com.br/geral/lideran%C3%A7as-do-extremo-sul-participam-de-semin%C3%A1rio-da-defesa-civil-estadual-em-maracaj%C3%A1-1.1985071
http://www.jornalnortesul.com.br/geral/lideran%C3%A7as-do-extremo-sul-participam-de-semin%C3%A1rio-da-defesa-civil-estadual-em-maracaj%C3%A1-1.1985071
http://novo.folhavitoria.com.br/geral/noticia/2017/07/oab-promove-ciclo-de-palestras-com-novos-desafios-para-advogados.html
https://www.portalviapublica.com.br/noticia/concurso-para-professores-na-ufsc-em-curitibanos

