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Diário Catarinense 

Capa e Emprego 
“As dificuldades enfrentadas por pessoas trans no mercado de trabalho” 

 
As dificuldades enfrentadas por pessoas trans no mercado de trabalho / 

Diversidade / Qualificação / Inclusão / Transgênero / Travestis / Preconceito 

/ Núcleo Modos de Vida, Família e Relações de Gênero / UFSC / 
Universidade Federal de Santa Catarina / Margens / Empregabilidade     

 

 
 



 
 
 

 
 



Diário Catarinense e A Notícia 

Giro Financeiro 
“Davos e a saída da recessão” 

 
Davos e a saída da recessão / João Rogério Sanson / Professor / Economia / 

UFSC 

 

 



Enfoque Popular 

Capa e Geral 
“UFSC assina contrato para início da construção do Centro de Tecnologia da 

Saúde em Araranguá” 
 

UFSC assina contrato para início da construção do Centro de Tecnologia da 

Saúde em Araranguá / Curso de Medicina / Reitor pro tempore / 
Universidade Federal de Santa Catarina / Ubaldo Cesar Balthazar / Pró-

Reitor de Administração / Jair Napoleão Filho / Emenda Parlamentar / 
Deputado Federal / Jorge Boeira 

 

 

 



Enfoque Popular 

Everaldo Maciel 
“Vira realidade a emenda de Boeira para Medicina da UFSC” 

 
Vira realidade a emenda de Boeira para Medicina da UFSC / Reitor pro 

tempore / Universidade Federal de Santa Catarina / Ubaldo Cesar Balthazar 

/ Centro de Tecnologia da Saúde / Araranguá / Curso de Medicina / 
Construção / Emenda Parlamentar / Deputado Federal / Jorge Boeira / PP / 

Eugênio Simão / Diretor / Centro de Ciências, Tecnologias e Saúde / 
Roselane Neckel   

      

 

 

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

e opiniões de responsabilidade dos veículos. 



CLIPPING DIGITAL 
 
 
 

Conselho Universitário da UFSC aprova designação de dois novos 

corregedores 

Reitoria indica e Conselho aprova designação de dois corregedores 

para a UFSC 

Contrato de construção do prédio que vai abrigar Medicina da UFSC 

em Araranguá é assinado 

Amurc comemora conquistas da região 

Confirmado início de obras em prédio de curso de Medina da UFSC 

Saiba por que “visualizar” o processo do negócio pode reduzir riscos 

para as startups e empreendedores 

https://ndonline.com.br/florianopolis/noticias/conselho-universitario-da-ufsc-aprova-designacao-de-dois-novos-corregedores
https://ndonline.com.br/florianopolis/noticias/conselho-universitario-da-ufsc-aprova-designacao-de-dois-novos-corregedores
http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticias/noticia/2018/01/reitoria-indica-e-conselho-aprova-designacao-de-dois-corregedores-para-a-ufsc-10137577.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticias/noticia/2018/01/reitoria-indica-e-conselho-aprova-designacao-de-dois-corregedores-para-a-ufsc-10137577.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticias/noticia/2018/01/contrato-de-construcao-do-predio-que-vai-abrigar-medicina-da-ufsc-em-ararangua-e-assinado-10137302.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticias/noticia/2018/01/contrato-de-construcao-do-predio-que-vai-abrigar-medicina-da-ufsc-em-ararangua-e-assinado-10137302.html
http://asemanacuritibanos.com.br/geral/amurc-comemora-conquistas-da-regi%C3%A3o-1.2040978
http://www.grupocorreiodosul.com.br/jornal/confirmado-inicio-de-obras-em-predio-de-curso-de-medicina-da-ufsc/
https://exame.abril.com.br/negocios/dino/saiba-por-que-visualizar-o-processo-do-negocio-pode-reduzir-riscos-para-as-startups-e-empreendedores/
https://exame.abril.com.br/negocios/dino/saiba-por-que-visualizar-o-processo-do-negocio-pode-reduzir-riscos-para-as-startups-e-empreendedores/

