
 
01 de março de 2018 



Diário Catarinense 

Lariane Cagnini 
“Serão 60 vagas no vestibular para Medicina” 

 
Serão 60 vagas no vestibular para Medicina / Universidade Federal de Santa 

Catarina / Vestibular / Araranguá / Ministério da Educação / MEC / 

Construção / Centro de Tecnologia da Saúde        
 

 



Notícias do Dia 

Cidade 
“Divulgado o calendário eleitoral” 

 
Divulgado o calendário eleitoral / UFSC / ComeleUFSC / Comissão Eleitoral 
da UFSC / Reitor / Processo eleitoral / Ubaldo Cesar Balthazar / Reitor pro 

tempore / CTC / Centro Tecnológico / Edson Roberto De Pieri / Irineu 
Manoel de Souza / CSE / Centro Sócio-Econômico / Prisão / Morte / Ex-

reitor / Luiz Carlos Cancellier de Olivo / Operação Ouvidos Moucos / 
Afastamento / Vice-Reitora / Alacoque Lorenzini Erdmann        

 

 



Notícias do Dia 

Fabio Gadotti 
 

Equipe / Curso de Direito / UFSC / Jessup International Law Moot Court 
Competition / Competição Jurídica   

 

 
 

 
 

 
 

A Notícia 

Claudio Loetz 
“UFSC espera por ministro” 

 
UFSC espera por ministro / Ministro da Educação / Inauguração / Perini 

Park / Joinville       

 

 



Enfoque Popular 

Contracapa 
“Vereador articula para ONG Alemã promover academia em Araranguá” 

 
Vereador articula para ONG Alemã promover academia em Araranguá / 

Programa / Rede de Sustentabilidade / Vereador / Jair Anastácio / Parceria / 

UFSC / Prefeitura de Araranguá / Empoderamento ambiental / Plant For The 
Planet / Coordenadora da Pós-Graduação em Energia e Sustentabilidade / 

Professora / Kátia Madruga 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

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

e opiniões de responsabilidade dos veículos. 



CLIPPING DIGITAL 
 

 

 

 

Nove universidades podem ter ‘curso contra golpe’ 

Nota do PCdoB sobre as Eleições à Reitoria da UFSC 

Nove universidades podem ter 'curso contra golpe' 

Autor curitibano lança seu sétimo livro de contos neste sábado 

"A Vigilância em Saúde deve estar no cotidiano das pessoas", dizem 
painelistas 

Pacto pelo Sul: Entidades empresariais unem forças em prol das 

demandas da região 

Tentativa de censura de Mendonça faz a 9ª universidade anunciar 

disciplina sobre o golpe 

ODS Talks ouve jovens lideranças em debate sobre Objetivos de 

desenvolvimento sustentável 

Homem é picado por jararaca na praia do Matadeiro, em 
Florianópolis 

Gered realiza debate sobre estágios de cursos de licenciatura 

Profissionais e lideranças se encontram na Unesc para discutir 

tendências em construção industrializada 

Nove universidades podem ter 'curso contra golpe' 

Após polêmica exportação de gado à Turquia, pesquisadores cobram 

regras de bem-estar a animais de produção 

 

http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,nove-universidades-podem-ter-curso-contra-golpe,70002208858
http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,nove-universidades-podem-ter-curso-contra-golpe,70002208858
http://www.vermelho.org.br/noticia/308246-1
https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2018/03/01/interna_politica,941050/nove-universidades-podem-ter-curso-contra-golpe.shtml
https://www.jornaldooeste.com.br/noticia/autor-curitibano-lanca-seu-setimo-livro-de-contos-neste-sabado
https://www.cartamaior.com.br/includes/controller.cfm?cm_conteudo_id=39478
https://www.cartamaior.com.br/includes/controller.cfm?cm_conteudo_id=39478
https://notisul.com.br/geral/132344/pacto-pelo-sul-entidades-empresariais-unem-forcas-em-prol-das-demandas-da-regiao
https://notisul.com.br/geral/132344/pacto-pelo-sul-entidades-empresariais-unem-forcas-em-prol-das-demandas-da-regiao
https://www.revistaforum.com.br/ufrn-anuncia-disciplina-sobre-o-golpe/
https://www.revistaforum.com.br/ufrn-anuncia-disciplina-sobre-o-golpe/
http://www.portaldailha.com.br/noticias/lernoticia.php?id=42500
http://www.portaldailha.com.br/noticias/lernoticia.php?id=42500
https://ndonline.com.br/florianopolis/noticias/homem-e-picado-por-jararaca-na-praia-do-matadeiro-em-florianopolis
https://ndonline.com.br/florianopolis/noticias/homem-e-picado-por-jararaca-na-praia-do-matadeiro-em-florianopolis
https://www.revistaw3.com.br/geral/2018/03/01/gered-realiza-debate-sobre-estagios-de-cursos-de-licenciatura.html
https://www.portalveneza.com.br/profissionais-liderancas-encontram-unesc-para-discutir-tendencias-construcao-industrializada/
https://www.portalveneza.com.br/profissionais-liderancas-encontram-unesc-para-discutir-tendencias-construcao-industrializada/
https://www.reporterdiario.com.br/noticia/2474483/nove-universidades-podem-ter-curso-contra-golpe/
https://www.portosenavios.com.br/noticias/geral/42882-apos-polemica-exportacao-de-gado-a-turquia-pesquisadores-cobram-regras-de-bem-estar-a-animais-de-producao
https://www.portosenavios.com.br/noticias/geral/42882-apos-polemica-exportacao-de-gado-a-turquia-pesquisadores-cobram-regras-de-bem-estar-a-animais-de-producao
https://www.portosenavios.com.br/noticias/geral/42882-apos-polemica-exportacao-de-gado-a-turquia-pesquisadores-cobram-regras-de-bem-estar-a-animais-de-producao

