
 
07 de agosto de 2017 



Notícias do dia 

Plural 

“Exposição ‘Fatto in Italia’ retrata personagens e ruas de cidades italianas” 

 
Exposição ‘Fatto in Italia’ retrata personagens e ruas de cidades italianas / 

Fotografia / UFSC / Universidade Federal de Santa Catarina / Jairo Cardoso/ 
Tralharia / Formado / Direito / Jornalismo 

 
 
 

 
 

 
 
 

Diário Catarinense 
Rafael Martini 

“Recorde” 

 

Recorde / Gratuidade / Fortalezas / UFSC 
 

 



Diário Catarinense 

Anexo 

“Show Ana Carolina” 

 
Show Ana Carolina / Centro de Cultura e Eventos / UFSC  

 

 
 

 

 
 

Diário Catarinense 

Anexo 

 “Espetáculo Sopros de Paz e Guerra, do grupo Armação” 

 
Espetáculo Sopros de Paz e Guerra, do grupo Armação / Grupo teatral / 

UFSC / Teatrinho   
 

 



Diário Catarinense 

Rafael Martini 

“A vez do protagonismo delas” 

 
A vez do protagonismo delas / Aula Magna / UFSC / Walérya Carriço / 

Dagliê Collaço / Congresso Mundo de Mulheres / Marcha  
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 



Notícias do dia 

Fabio Gadotti (Interino: Fabio Bispo) 

“Revertido” 

 
Revertido / UFSC / Reitor / Luiz Carlos Cancellier de Olivo / Exoneração / 

Daniel Dambrowski  
 

 
 
 

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

 
 
 

CLIPPING DIGITAL 
 

Protagonismo feminino será tema de aula magna da UFSC 

O dano da privação do uso e sua configuração no direito nacional 

Estudantes da UFSC podem retirar cortesia para show da cantora 

Ana Carolina 

Cursinho pré-vestibular gratuito Pró Universidade prorroga para 

esta sexta-feira prazo de inscrições 

FGV CPDOC organiza simpósio para debater novos estudos sobre a 

ditadura militar 

Destino SC apresenta show com Ana Carolina 

http://dc.clicrbs.com.br/sc/colunistas/rafael-martini/noticia/2017/08/protagonismo-feminino-sera-tema-de-aula-magna-da-ufsc-9863576.html
http://www.conjur.com.br/2017-ago-07/direito-civil-atual-dano-privacao-uso-configuracao-direito-nacional
https://ndonline.com.br/florianopolis/noticias/estudantes-da-ufsc-podem-retirar-cortesia-para-show-da-cantora-ana-carolina
https://ndonline.com.br/florianopolis/noticias/estudantes-da-ufsc-podem-retirar-cortesia-para-show-da-cantora-ana-carolina
http://dc.clicrbs.com.br/sc/estilo-de-vida/noticia/2017/08/cursinho-pre-vestibular-gratuito-pro-universidade-prorroga-para-esta-sexta-feira-prazo-de-inscricoes-9863870.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/estilo-de-vida/noticia/2017/08/cursinho-pre-vestibular-gratuito-pro-universidade-prorroga-para-esta-sexta-feira-prazo-de-inscricoes-9863870.html
http://www.jb.com.br/ciencia-e-tecnologia/noticias/2017/08/07/fgv-cpdoc-organiza-simposio-para-debater-novos-estudos-sobre-a-ditadura-militar/?from_rss=None
http://www.jb.com.br/ciencia-e-tecnologia/noticias/2017/08/07/fgv-cpdoc-organiza-simposio-para-debater-novos-estudos-sobre-a-ditadura-militar/?from_rss=None
https://ricmais.com.br/sc/noticias/destino-sc-apresenta-show-com-ana-carolina


Feira de Ciências e Matemática, em Florianópolis, mostra o 

aprendizado dos alunos aplicado na prática 

"Não sejamos mentes adestradas", diz presidente do TRE 

O dano da privação do uso e sua configuração no direito nacional 

Beleza ignorada 

UFSC retifica Concurso Público com 82 vagas para Professores 

Comédia política comemora os 45 anos do Grupo Armação 

Medicina impacta na economia 

 

http://horadesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2017/08/feira-de-ciencias-e-matematica-em-florianopolis-mostra-o-aprendizado-dos-alunos-aplicado-na-pratica-9863905.html
http://horadesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2017/08/feira-de-ciencias-e-matematica-em-florianopolis-mostra-o-aprendizado-dos-alunos-aplicado-na-pratica-9863905.html
http://www.folhamax.com.br/politica/nao-sejamos-mentes-adestradas-diz-presidente-do-tre/134300
http://www.conjur.com.br/2017-ago-07/direito-civil-atual-dano-privacao-uso-configuracao-direito-nacional
https://omunicipio.com.br/apadrinhado-de-jorginho-mello-e-exonerado-do-dnit-apos-voto-contrario-a-michel-temer/
https://www.pciconcursos.com.br/noticias/ufsc-retifica-concurso-publico-com-82-vagas-para-professores
https://ndonline.com.br/florianopolis/coluna/carlos-damiao/comedia-politica-comemora-os-45-anos-do-grupo-armacao
http://www.floripanews.com.br/artigo/236-setor-textil-da-sinais-de-vencer-uma-crise-que-ja-vem-de-muito-tempo

