
 
03 de agosto de 2017 



Diário Catarinense 

Contracapa e Sua Vida 

“Mulheres unidas em uma só marcha” 

 
Mulheres unidas em uma só marcha / Feminismo / Direitos Femininos / 

Universidade Federal de Santa Catarina / UFSC / Marcha Internacional 
Mundo de Mulheres por Direitos / 13º Congresso Mundos de Mulheres / 11º 

Seminário Internacional Fazendo Gênero 
 
 

 
 

 

 
 
 
 



 
 



 
 

 
 



Notícias do dia 

Contracapa e Cidade 

“Mulheres marcham por direitos” 

 
Mulheres marcham por direitos / Marcha Internacional de Mulheres por 

Direitos / 13º Congresso Mundos de Mulheres / 11º Seminário Internacional 
Fazendo Gênero / UFSC / Poder feminino  

 

 



Diário Catarinense 

Estela Benetti 

“Contra tributar ‘anjos’” 

 
Contra tributar ‘anjos’ / Secretário Executivo / Ministério de Ciência, 

Tecnologia e Inovação / MCTIC / Professor / UFSC / Álvaro Prata   
 

 
 

A Notícia  

Notícias 

“Prazo termina amanhã” 

 
Prazo termina amanhã / Pró-Universidade / UFSC  

 

 



Notícias do dia 

Saraga Schiestl 

 “Marcha das Mulheres” 

 
Marcha das Mulheres / Congresso Mundo de Mulheres / UFSC 

 

 
 
 

Notícias do dia 
Opinião  

“Planejamento?” 

 

Planejamento / Hospital Universitário / HU / UFSC / Elio Holz  
 

 



Enfoque Popular 

Política  

“Plano plurianual aprovado na primeira sessão de agosto” 

 
Plano plurianual aprovado na primeira sessão de agosto / Araranguá / Igor 

Batista Gomes / Universidade Federal de Santa Catarina / UFSC / Curso de 
Hotelaria e Turismo 

 

 
 



Notícias do dia 

Agenda do Clube ND  

“Camerata convida Lenine” 

 
Camerata convida Lenine / Centro de Cultura e Eventos / UFSC  

 
 

 
 

 
 

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

 

 
 

CLIPPING DIGITAL 
 

UFSC abre dois processos seletivos para professores substitutos 

Inglesa expert em teoria feminista é o destaque do congresso 

Mundo de Mulheres 

Inscrições para o Pró Universidade, curso pré-vestibular gratuito 

terminam nesta sexta 

HU de Florianópolis está prestes a completar uma semana de portas 

fechadas na emergência 

Aprovação do Plano Plurianual marca primeira sessão do mês 

Zulauf sucede Reck na diretoria da Facisc 

Olho na Festa - Edição 600 - 03/08/2017 

Visita às fortalezas de Florianópolis será gratuita neste domingo 

http://www.globo.com/busca/click?q=ufsc&p=0&r=1501794664629&u=http%3A%2F%2Fg1.globo.com%2Fsc%2Fsanta-catarina%2Fbom-dia-santa-catarina%2Fvideos%2Fv%2Fufsc-abre-dois-processos-seletivos-para-professores-substitutos%2F6052228%2F&t=informacional&d=false&f=false&ss=&o=&cat=
http://dc.clicrbs.com.br/sc/estilo-de-vida/noticia/2017/08/inglesa-expert-em-teoria-feminista-e-o-destaque-do-congresso-mundos-de-mulheres-nesta-quinta-feira-9860000.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/estilo-de-vida/noticia/2017/08/inglesa-expert-em-teoria-feminista-e-o-destaque-do-congresso-mundos-de-mulheres-nesta-quinta-feira-9860000.html
https://ndonline.com.br/florianopolis/noticias/inscricoes-para-o-pro-universidade-curso-pre-vestibular-gratuito-terminam-nesta-sexta
https://ndonline.com.br/florianopolis/noticias/inscricoes-para-o-pro-universidade-curso-pre-vestibular-gratuito-terminam-nesta-sexta
http://horadesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2017/08/hu-de-florianopolis-esta-prestes-a-completar-uma-semana-de-portas-fechadas-na-emergencia-9860016.html
http://horadesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2017/08/hu-de-florianopolis-esta-prestes-a-completar-uma-semana-de-portas-fechadas-na-emergencia-9860016.html
https://www.revistaw3.com.br/politica/2017/08/03/aprovacao-do-plano-plurianual-marca-primeira-sessao-do-mes.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/colunistas/estela-benetti/noticia/2017/08/zulauf-sucede-reck-na-diretoria-da-facisc-9859676.html
http://palhocense.com.br/online/olho-na-festa/olho-na-festa-edi%C3%A7%C3%A3o-600-03-08-2017-1.1985714
http://horadesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2017/08/visita-as-fortalezas-de-florianopolis-sera-gratuita-neste-domingo-9860207.html


Festivais de música, espetáculos e concertos; veja a agenda cultural 

do fim de semana em SC 

ESA/MS promove curso sobre Direito da Mulher neste sábado 

 

http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/festivais-de-musica-espetaculos-e-concertos-veja-a-agenda-cultural-do-fim-de-semana-em-sc.ghtml
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/festivais-de-musica-espetaculos-e-concertos-veja-a-agenda-cultural-do-fim-de-semana-em-sc.ghtml
http://www.acritica.net/editorias/geral/esams-promove-curso-sobre-direito-da-mulher-neste-sabado/229217/

