
 
22 de fevereiro de 2018 



Notícias do Dia 

Capa e Cidade 
“CGU realiza inspeção na UFSC” 

 
CGU realiza inspeção na UFSC / Controladoria-Geral da União / 

Universidade Federal de Santa Catarina / Corregedoria / Inspeção 

correcional extraordinária / Rodolfo Hickel do Prado / Ubaldo Cesar 
Balthazar / Reitor pro tempore / Operação Ouvidos Moucos / Ensino a 

Distância / EaD / Desvios / Exoneração / Chefe de Gabinete / Áureo de 
Moraes / Vice-Reitora / Alacoque Lorenzini Erdmann / Capes / Fundação 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / Verbas de 

custeio / Fundações 
 

 

 



Notícias do Dia 

Estado 
“Cultura açoriana festeja imigração” 

 
Cultura açoriana festeja imigração / NEA / Núcleo de Estudos Açorianos /  
UFSC / Universidade Federal de Santa Catarina / Francisco do Vale Pereira    

 

 
 
 

 
Notícias do Dia 
Fabio Gadotti 

“Distância” 
 

Ensino a Distância / UFSC / Capes / Fundação Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior  

 

 
 



Notícias do Dia 

Fabio Gadotti 
“Candidatura” 

 
Candidatura / Centro Sócioeconômico / Irineu Manoel de Souza / Inscrição / 

Eleições / UFSC  

 

 
 
 

Diário Catarinense e A Notícia 

Moacir Pereira 
“Reitoria” 

 
Reitoria / Universidade Federal de Santa Catarina / Inscrição / Candidatos / 

Ubaldo Cesar Balthazar / Reitor pro tempore / Edison De Pieri / Centro 
Tecnológico / Irineu Manoel de Souza / Centro Sócioeconômico / Eleições 

 

 
 
 

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

e opiniões de responsabilidade dos veículos. 



CLIPPING DIGITAL 
 

Delegada da Lava Jato vira superintendente da PF no Sergipe 

Capes assina termo e fará repasse à UFSC para cursos EAD 

UFSC está com inscrições abertas para professores substitutos 

'Inocentada' no caso do reitor da UFSC, ex-delegada da Lava Jato 

vira chefe da PF em Sergipe 

Programação comemora chegada dos primeiros casais açorianos ao 

litoral em 1748 

Secretário e adjunto da Fazenda são empossados em Santa Catarina 

Sete linhas de ônibus recebem novos nomes para auxiliar 

passageiro de Florianópolis 

Governador empossa novo comandante-geral da Polícia Militar de 

SC 

Defesa Civil de Santa Catarina realiza o II Seminário Internacional 

em Florianópolis 

Vigilância em Saúde e Defesa do SUS serão temas de conferência 

nacional 

Governador reforça compromisso com a segurança ao dar posse ao 

secretário da SSP e novo delegado geral da Polícia Civil 

Convocatorias: Abiertas las inscripciones para el FAM 2018 

6ª Festa Nacional das Sementes Crioulas e 12ª Expo Anchieta serão 

realizadas em comemoração ao aniversário de Anchieta 

Governador Eduardo Pinho Moreira empossa novo comandante-

geral da Polícia Militar de SC 

Governador Eduardo Pinho Moreira empossa novo comandante-

geral da Polícia Militar de SC 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/02/delegada-da-lava-jato-vira-superintendente-da-pf-no-sergipe.shtml
https://notisul.com.br/geral/132094/capes-assina-termo-e-fara-repasse-a-ufsc-para-cursos-ead
http://www.globo.com/busca/click?abTestId=11c853bd-71c7-4f59-8ccc-baf5b0c3e6b3&abAlternative=default&q=UFSC&p=1&r=1519341973964&u=http%3A%2F%2Fg1.globo.com%2Fsc%2Fsanta-catarina%2Fbom-dia-santa-catarina%2Fvideos%2Fv%2Fufsc-esta-com-inscricoes-abertas-para-professores-substitutos%2F6522706%2F&abExperiment=home-algolia-search-boosted
http://www.globo.com/busca/click?abTestId=11c853bd-71c7-4f59-8ccc-baf5b0c3e6b3&abAlternative=default&q=UFSC&p=1&r=1519341973964&u=http%3A%2F%2Fg1.globo.com%2Fsc%2Fsanta-catarina%2Fbom-dia-santa-catarina%2Fvideos%2Fv%2Fufsc-esta-com-inscricoes-abertas-para-professores-substitutos%2F6522706%2F&abExperiment=home-algolia-search-boosted
http://www.gazetadopovo.com.br/politica/republica/inocentada-no-caso-do-reitor-da-ufsc-ex-delegada-da-lava-jato-vira-chefe-da-pf-em-sergipe-5i6j20m7jerbw6i1m2oagtdvt
http://www.gazetadopovo.com.br/politica/republica/inocentada-no-caso-do-reitor-da-ufsc-ex-delegada-da-lava-jato-vira-chefe-da-pf-em-sergipe-5i6j20m7jerbw6i1m2oagtdvt
https://ndonline.com.br/florianopolis/noticias/programacao-comemora-chegada-dos-primeiros-casais-acorianos-ao-litoral-em-1748
https://ndonline.com.br/florianopolis/noticias/programacao-comemora-chegada-dos-primeiros-casais-acorianos-ao-litoral-em-1748
https://www.forquilhinhanoticias.com.br/secretario-adjunto-fazenda-sao-empossados-santa-catarina/
http://www.portaldailha.com.br/noticias/lernoticia.php?id=42467
http://www.portaldailha.com.br/noticias/lernoticia.php?id=42467
https://www.portalveneza.com.br/governador-eduardo-pinho-moreira-empossa-novo-comandante-geral-policia-militar/
https://www.portalveneza.com.br/governador-eduardo-pinho-moreira-empossa-novo-comandante-geral-policia-militar/
http://portaldailha.com.br/noticias/lernoticia.php?id=42469
http://portaldailha.com.br/noticias/lernoticia.php?id=42469
http://www.acritica.net/editorias/saude/vigilancia-em-saude-e-defesa-do-sus-serao-temas-de-conferencia/276604/
http://www.acritica.net/editorias/saude/vigilancia-em-saude-e-defesa-do-sus-serao-temas-de-conferencia/276604/
http://folhanobre.com.br/sulista/santa-catarina/governador-reforca-compromisso-com-a-seguranca-ao-dar-posse-ao-secretario-da-ssp-e-novo-delegado-geral-da-policia-civil/6551
http://folhanobre.com.br/sulista/santa-catarina/governador-reforca-compromisso-com-a-seguranca-ao-dar-posse-ao-secretario-da-ssp-e-novo-delegado-geral-da-policia-civil/6551
http://www.escribiendocine.com/noticia/0014507-convocatorias-abiertas-las-inscripciones-para-el-fam-2018/
http://www.folhadooeste.com.br/cidades/6%C2%AA-festa-nacional-das-sementes-crioulas-e-12%C2%AA-expo-anchieta-ser%C3%A3o-realizadas-em-comemora%C3%A7%C3%A3o-ao-anivers%C3%A1rio-de-anchieta-1.2048043
http://www.folhadooeste.com.br/cidades/6%C2%AA-festa-nacional-das-sementes-crioulas-e-12%C2%AA-expo-anchieta-ser%C3%A3o-realizadas-em-comemora%C3%A7%C3%A3o-ao-anivers%C3%A1rio-de-anchieta-1.2048043
http://www.folhadooeste.com.br/cidades/governador-eduardo-pinho-moreira-empossa-novo-comandante-geral-da-pol%C3%ADcia-militar-de-sc-1.2048030
http://www.folhadooeste.com.br/cidades/governador-eduardo-pinho-moreira-empossa-novo-comandante-geral-da-pol%C3%ADcia-militar-de-sc-1.2048030
http://www.jornalnortesul.com.br/pol%C3%ADtica/governador-eduardo-pinho-moreira-empossa-novo-comandante-geral-da-pol%C3%ADcia-militar-de-sc-1.2048050
http://www.jornalnortesul.com.br/pol%C3%ADtica/governador-eduardo-pinho-moreira-empossa-novo-comandante-geral-da-pol%C3%ADcia-militar-de-sc-1.2048050


Para impor respeito 

Recepção ao deputado Valduga 

UFSC anuncia retorno do EaD em março após repasse parcial da 

Capes 

UFSC divulga datas das aulas de cursos EaD após confirmação de 

repasse da Capes 

Pesquisadores divulgam nota de apoio a professor da UnB após 

censura do MEC 

Prefeito de navegantes em exercício participa de posse do novo 

comandante geral da PMSC 

http://oindaialense.com.br/especial/para-impor-respeito-1.2047951
http://www.adjorisc.com.br/jornais/otempo/pol%C3%ADtica/recep%C3%A7%C3%A3o-ao-deputado-valduga-1.2047910
http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticias/noticia/2018/02/ufsc-anuncia-retorno-do-ead-em-marco-apos-repasse-parcial-da-capes-10171082.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticias/noticia/2018/02/ufsc-anuncia-retorno-do-ead-em-marco-apos-repasse-parcial-da-capes-10171082.html
http://www.globo.com/busca/click?abTestId=3e740c6d-9768-4358-9aa1-43b26e6d0970&abAlternative=default&q=ufsc&p=2&r=1519424178010&u=http%3A%2F%2Fg1.globo.com%2Fsc%2Fsanta-catarina%2Fbom-dia-santa-catarina%2Fvideos%2Fv%2Fufsc-divulga-datas-das-aulas-de-cursos-ead-apos-confirmacao-de-repasse-da-capes%2F6525654%2F&abExperiment=home-algolia-search-boosted
http://www.globo.com/busca/click?abTestId=3e740c6d-9768-4358-9aa1-43b26e6d0970&abAlternative=default&q=ufsc&p=2&r=1519424178010&u=http%3A%2F%2Fg1.globo.com%2Fsc%2Fsanta-catarina%2Fbom-dia-santa-catarina%2Fvideos%2Fv%2Fufsc-divulga-datas-das-aulas-de-cursos-ead-apos-confirmacao-de-repasse-da-capes%2F6525654%2F&abExperiment=home-algolia-search-boosted
http://www.globo.com/busca/click?abTestId=3e740c6d-9768-4358-9aa1-43b26e6d0970&abAlternative=default&q=ufsc&p=2&r=1519424178010&u=http%3A%2F%2Fg1.globo.com%2Fsc%2Fsanta-catarina%2Fbom-dia-santa-catarina%2Fvideos%2Fv%2Fufsc-divulga-datas-das-aulas-de-cursos-ead-apos-confirmacao-de-repasse-da-capes%2F6525654%2F&abExperiment=home-algolia-search-boosted
http://www.globo.com/busca/click?abTestId=3e740c6d-9768-4358-9aa1-43b26e6d0970&abAlternative=default&q=ufsc&p=2&r=1519424178010&u=http%3A%2F%2Fg1.globo.com%2Fsc%2Fsanta-catarina%2Fbom-dia-santa-catarina%2Fvideos%2Fv%2Fufsc-divulga-datas-das-aulas-de-cursos-ead-apos-confirmacao-de-repasse-da-capes%2F6525654%2F&abExperiment=home-algolia-search-boosted
http://www.jb.com.br/pais/noticias/2018/02/22/pesquisadores-divulgam-nota-de-apoio-a-professor-da-unb-apos-censura-do-mec/
http://www.jb.com.br/pais/noticias/2018/02/22/pesquisadores-divulgam-nota-de-apoio-a-professor-da-unb-apos-censura-do-mec/
http://jornalfolhalitoral.com.br/2018/02/22/prefeito-de-navegantes-em-exercicio-participa-de-posse-do-novo-comandante-geral-da-pmsc/
http://jornalfolhalitoral.com.br/2018/02/22/prefeito-de-navegantes-em-exercicio-participa-de-posse-do-novo-comandante-geral-da-pmsc/

