
 
24 de agosto de 2017 



A Notícia 

Notícias 

“Concurso para escolas indígenas” 
 

Concurso para escolas indígenas / Universidade Federal de Santa Catarina / 
UFSC / Professores das aldeias / Caingangues / Xoclengues / Guaranis / 

Licenciatura Indígena 
 

     

 



Diário Catarinense 

Darci Debona 

“Pesquisa aponta envelhecimento do centro de Chapecó” 
 

Pesquisa aponta envelhecimento do centro de Chapecó / UFSC / Pesquisa / 
Pós-Doutorado / Gestão Territorial / Rógis Juarez Bernardy / Plano de 

Mobilidade Urbana / Labtrans  
 

 
 



Notícias do dia 

Marcos Cardoso 

“Formatura” 

 
Formatura / Flávia Vieira Kotzias / Diploma / Psicologia / Centro de Cultura 

e Eventos / UFSC / Universidade Federal de Santa Catarina 
 

  
 

 
 

Notícias do dia 

Região 

“Transporte público em debate” 

 
Transporte público em debate / Santo Amaro da Imperatriz / 

Reestruturação do Transporte Público Metropolitano da Grande Florianópolis 
/ Suderf / Superintendência de Desenvolvimento da Região Metropolitana 

da Grande Florianópolis / Observatório da Mobilidade Urbana / UFSC      
 

 
 



Enfoque Popular 

Segurança 

“Aplicativos para Segurança Pública são premiados no Hackathon 
#DesenvolveSC” 

 
Aplicativos para Segurança Pública são premiados no Hackathon 

#DesenvolveSC / UFSC / Centro de Informática e Automação de 
Santa Catarina / Ciasc / Secretário de Estado do Desenvolvimento 

Econômico Sustentável / SDS / Carlos Chiodini / Parceria / Secretaria 

de Estado de Segurança Pública / SSP / Universidade Federal de Santa 
Catarina 

 
 

 
 

 
 



Enfoque Popular 

Geral 

“Profissionais da Epagri são capacitados para operar radar móvel” 
 

Profissionais da Epagri são capacitados para operar radar móvel / Secretaria 
de Estado da Defesa Civil / Graduandos / Meteorologia / UFSC / Ministrado /  

Enterprise Eletronic Corporation / EEC / Fornecedora do equipamento /  
Morro dos Conventos / Araranguá 

 

 
 
 

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

 
 

CLIPPING DIGITAL 
 

Colégio de Aplicação da UFSC abre vagas para 60 novos alunos 

É possível otimizar a performance física com as informações 

contidas no DNA 

Profissionais da Epagri são capacitados para operar radar móvel 

Cidadão honorário de Capinzal 

Quase 200 vagas na UFSC 

https://ndonline.com.br/florianopolis/noticias/colegio-de-aplicacao-da-ufsc-abre-vagas-para-60-novos-alunos
http://globoesporte.globo.com/eu-atleta/saude/noticia/e-possivel-otimizar-a-performance-fisica-com-as-informacoes-contidas-no-dna.ghtml
http://globoesporte.globo.com/eu-atleta/saude/noticia/e-possivel-otimizar-a-performance-fisica-com-as-informacoes-contidas-no-dna.ghtml
https://www.forquilhinhanoticias.com.br/profissionais-epagri-sao-capacitados-para-operar-radar-movel/
http://www.adjorisc.com.br/jornais/otempo/geral/cidad%C3%A3o-honor%C3%A1rio-de-capinzal-1.1989099
http://www.adjorisc.com.br/jornais/asemana/geral/quase-200-vagas-na-ufsc-1.1989002


raça negra, lucas lucco e festival de inverno; veja a agenda cultural 

do fim de semana em sc 

cursinho pré-vestibular pró universidade divulga lista com 

selecionados para curso gratuito 

doador de sangue pode pedir isenção no vestibular de verão da 

udesc até esta sexta 

Projeto Geoparque Caminhos dos Cânions do Sul realiza encontro do 

comitê científico-educativo 

 

http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/raca-negra-lucas-lucco-e-festival-de-inverno-veja-a-agenda-cultural-do-fim-de-semana-em-sc.ghtml
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/raca-negra-lucas-lucco-e-festival-de-inverno-veja-a-agenda-cultural-do-fim-de-semana-em-sc.ghtml
http://horadesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2017/08/cursinho-pre-vestibular-pro-universidade-divulga-lista-com-selecionados-para-curso-gratuito-9879169.html
http://horadesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2017/08/cursinho-pre-vestibular-pro-universidade-divulga-lista-com-selecionados-para-curso-gratuito-9879169.html
http://www.jornalextrasc.com.br/online/geral/doador-de-sangue-pode-pedir-isen%C3%A7%C3%A3o-no-vestibular-de-ver%C3%A3o-da-udesc-at%C3%A9-esta-sexta-1.1989153
http://www.jornalextrasc.com.br/online/geral/doador-de-sangue-pode-pedir-isen%C3%A7%C3%A3o-no-vestibular-de-ver%C3%A3o-da-udesc-at%C3%A9-esta-sexta-1.1989153
http://www.informativoregional.net/geral/projeto-geoparque-caminhos-dos-c%C3%A2nions-do-sul-realiza-encontro-do-comit%C3%AA-cient%C3%ADfico-educativo-1.1989185
http://www.informativoregional.net/geral/projeto-geoparque-caminhos-dos-c%C3%A2nions-do-sul-realiza-encontro-do-comit%C3%AA-cient%C3%ADfico-educativo-1.1989185

