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Notícias do Dia 

Capa e Especial 
“UFSC e MPF se unem para apurar fraude” 

 
UFSC e MPF se unem para apurar fraude / Cotas raciais / Ministério Público 

Federal / Curso de Direito / Coletivos negros / Universidade Federal de 

Santa Catarina / Comitê de Acompanhamento de Ações Afirmativas / Saad / 

Secretaria de Ações Afirmativas e Diversidades / Procurador Regional dos 

Direitos do Cidadão / Cláudio Cristani / Procuradoria Federal dos Direitos do 

Cidadão / Secretária da Saad / Francis Solange Vieira Tourinho / Leandro 

Coelho / Representante do Coletivo Lélia Gonzalez 

 

    

 

 

 
 



 
 

 
 
 



Notícias do Dia 

Fabio Gadotti 
“Planeta.doc” 

 
Planeta.doc Festival / Cinema socioambiental / Sustentabilidade / Centro de 

Cultura e Eventos / Universidade Federal de Santa Catarina / UFSC

 

 

 

 

Diário Catarinense 

Cacau Menezes 
“Bem na foto” 

 

Bem na foto / Universidade Federal de Santa Catarina / UFSC / Ranking 

Universitário / Revista Inglesa Times Higher Education

 

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

e opiniões de responsabilidade dos veículos. 



CLIPPING DIGITAL 
 
 

'Quero revogar a PEC da Maldade' 

Professor Pedro Cabral, candidato ao Senado pelo PSOL 

'Quero revogar a PEC da Maldade', diz Cabral 

'Quero revogar a PEC da Maldade' 

Eleições 2018 - Professor Pedro Cabral, candidato ao Senado pelo 

PSOL : 'Quero revogar a PEC da Maldade' 

MPF investiga fraude no sistema de cotas da UFSC entre 2014 e 

2017; Renato Igor comenta 

"O maior pacote de inovação de SC " 

Grande Florianópolis ganha um novo conceito em casa de chá 

Desembargadora autoriza retorno de investigados da Ouvidos 

Moucos à UFSC 

Juíza da Ouvidos Moucos se declara impedida de julgar caso de 

denúncia contra reitor e chefe de gabinete da UFSC 

Juíza da Ouvidos Moucos declara-se impedida para julgar processo 

contra reitor da UFSC 

Justiça autoriza que mais dois profissionais retornem à UFSC 

UFSC libera resultado do pedido de isenção da taxa do Vestibular 

2019 

O que é defaunação. E como esse problema afeta a Mata Atlântica 

Obras aceleradas no Ágora Tech Park em Joinville – SC 

Só três presidenciáveis falam em alternativas aos agrotóxicos 

Livro de Carlos Schroeder será adaptado ao cinema 

Cinquentenário da Biblioteca tem programação especial a partir 

desta segunda-feira 

Feira do Livro de Balneário Camboriú começa hoje 

http://www.jornalcorreiodonorte.com.br/editorias/editorial/quero-revogar-a-pec-da-maldade-1.2097755
http://www.jornaldopovorn.com.br/pol%C3%ADtica/professor-pedro-cabral-candidato-ao-senado-pelo-psol-1.2097744
http://www.folhadooeste.com.br/cidades/quero-revogar-a-pec-da-maldade-diz-cabral-1.2097694
http://www.imprensadopovo.com.br/pol%C3%ADtica/quero-revogar-a-pec-da-maldade-1.2097637
http://www.folharegionalwebtv.com/pol%C3%ADtica/elei%C3%A7%C3%B5es-2018-professor-pedro-cabral-candidato-ao-senado-pelo-psol-quero-revogar-a-pec-da-maldade-1.2097634
http://www.folharegionalwebtv.com/pol%C3%ADtica/elei%C3%A7%C3%B5es-2018-professor-pedro-cabral-candidato-ao-senado-pelo-psol-quero-revogar-a-pec-da-maldade-1.2097634
https://www.globo.com/busca/click?q=ufsc&p=1&r=1538168098618&u=https%3A%2F%2Fgloboplay.globo.com%2Fv%2F7049957%2F&key=ffcb23303092bd8ae3caeaafcd2942ea
https://www.globo.com/busca/click?q=ufsc&p=1&r=1538168098618&u=https%3A%2F%2Fgloboplay.globo.com%2Fv%2F7049957%2F&key=ffcb23303092bd8ae3caeaafcd2942ea
https://www.globo.com/busca/click?q=ufsc&p=1&r=1538168098618&u=https%3A%2F%2Fgloboplay.globo.com%2Fv%2F7049957%2F&key=ffcb23303092bd8ae3caeaafcd2942ea
https://www.globo.com/busca/click?q=ufsc&p=1&r=1538168098618&u=https%3A%2F%2Fgloboplay.globo.com%2Fv%2F7049957%2F&key=ffcb23303092bd8ae3caeaafcd2942ea
https://ocp.news/colunista/andrea-leonora/o-maior-pacote-de-inovacao-de-sc
https://www.portaldailha.com.br/noticias/lernoticia.php?id=44640
https://www.portaldailha.com.br/noticias/lernoticia.php?id=44640
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/desembargadora-autoriza-retorno-de-investigados-da-ouvidos-moucos-a-ufsc/
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/desembargadora-autoriza-retorno-de-investigados-da-ouvidos-moucos-a-ufsc/
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2018/09/28/juiza-da-ouvidos-moucos-se-declara-impedida-de-julgar-caso-de-denuncia-contra-reitor-e-chefe-de-gabinete-da-ufsc.ghtml
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2018/09/28/juiza-da-ouvidos-moucos-se-declara-impedida-de-julgar-caso-de-denuncia-contra-reitor-e-chefe-de-gabinete-da-ufsc.ghtml
http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticias/noticia/2018/09/juiza-da-ouvidos-moucos-declara-se-impedida-para-julgar-processo-contra-reitor-da-ufsc-10599474.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticias/noticia/2018/09/juiza-da-ouvidos-moucos-declara-se-impedida-para-julgar-processo-contra-reitor-da-ufsc-10599474.html
https://noticias.r7.com/brasil/justica-autoriza-que-mais-dois-profissionais-retornem-a-ufsc-28092018
https://www.infoescola.com/noticias/ufsc-libera-resultado-do-pedido-de-isencao-da-taxa-do-vestibular-2019/
https://www.infoescola.com/noticias/ufsc-libera-resultado-do-pedido-de-isencao-da-taxa-do-vestibular-2019/
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2018/09/28/O-que-%C3%A9-defauna%C3%A7%C3%A3o.-E-como-esse-problema-afeta-a-Mata-Atl%C3%A2ntica
https://revistanews.com.br/2018/09/28/obras-aceleradas-no-agora-tech-park-em-joinville-sc/
https://www.brasildefato.com.br/2018/09/28/so-tres-presidenciaveis-falam-em-alternativas-aos-agrotoxicos/
http://www.jdv.com.br/noticia/9798/livro-de-carlos-schroeder-sera-adaptado-ao-cinema
https://pagina3.com.br/cultura/2018/set/28/1/cinquentenario-da-biblioteca-tem-programacao-especial-a-partir-desta-segunda-feira
https://pagina3.com.br/cultura/2018/set/28/1/cinquentenario-da-biblioteca-tem-programacao-especial-a-partir-desta-segunda-feira
https://pagina3.com.br/cultura/2018/set/25/3/feira-do-livro-de-balneario-camboriu-comeca-hoje

