
 
20 de agosto de 2018 



Notícias do Dia 

Plural 
“Livro em forma de diário” 

 
Livro em forma de diário / Amilcar Neves / Livro / Os mortos de abril / 

Editora da UFSC / Florianópolis / Dilvo Ristoff / Departamento de Língua e 

Literatura Estrangeiras / UFSC 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

 
Notícias do Dia 

Bom Dia 
“Autoestima” 

 

Autoestima / Reitor / UFSC / Universidade Federal de Santa Catarina / 
Ubaldo Cesar Balthazar / Luiz Carlos Cancellier de Olivo  

 

 
 
 

Notícias do Dia 

Ponto e Contraponto 
 

 
Universidade Federal de Santa Catarina / Rogério Portanova / Posse / Reitor 

/ Ubaldo Cesar Balthazar / Florianópolis 

 

 
 
 



Diário Catarinense e A Notícia 

Moacir Pereira 
“Cancellier” 

 
Cancellier / Posse / Ubaldo Cesar Balthazar / Reitor / UFSC / Falecido / Luiz 
Carlos Cancellier de Olivo / Centro de Cultura e Eventos / Júlio Cancellier 

 
 

 
Diário Catarinense 

Cacau Menezes 
“O futuro” 

 

O futuro / Universidade Federal de Santa Catarina / UFSC / Semana de 
Mobilidade Elétrica / Ampera Racing / Mobilis – Veículos elétricos 

 

 
 
 

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

e opiniões de responsabilidade dos veículos. 



CLIPPING DIGITAL 
 
 

Evento sobre mobilidade elétrica acontece até quarta-feira em 

Florianópolis 

UFSC realiza cerimônia de posse do reitor Ubaldo Balthazar 

UFSC sedia evento em Florianópolis sobre mobilidade elétrica 

Confira a lista de obras para o Vestibular UFSC 2019 

Os mortos de abril: Amilcar Neves lança livro sobre preso que sabe 

o  dia que irá morrer 

Pregador Renomado nesta terça-feira no Grupo Filhos de Maria 

Pesquisa aponta alto índice de substâncias cancerígenas em cereais 

nos EUA 

Clube do Livro em Libras acontece no Sesc Paulista 

Vídeo: Como as aves voam? por Guilherme Brito 

Mar de plástico 

Mãos que falam e que veem: Acadav promove a valorização 

e   incentivo a deficientes auditivos e visuais 

Apae tem semana com programação especial 

Com oito mil inscritos, Maratona Internacional de Floripa será 

realizada neste domingo 

Professores da UEMS serão homenageados pelo Conselho de 

Reitores 

Clube do Livro em Libras acontece no Sesc Paulista 

Universidades vão escolher como distribuir bolsas de doutorado 

Universidades vão escolher como distribuir bolsas de doutorado 

Filhote de baleia-franca encalha sem vida em Imbituba 

http://www.deolhonailha.com.br/florianopolis/noticias/evento-sobre-mobilidade-eletrica-acontece-ate-quarta-feira-em-florianopolis.html
http://www.deolhonailha.com.br/florianopolis/noticias/evento-sobre-mobilidade-eletrica-acontece-ate-quarta-feira-em-florianopolis.html
http://www.andifes.org.br/ufsc-realiza-cerimonia-de-posse-do-reitor-ubaldo-balthazar/
http://www.portaldailha.com.br/noticias/lernoticia.php?id=44377
http://www.sejabixo.com.br/vestibular/mural2.asp?id=45185
https://ndonline.com.br/florianopolis/plural/os-mortos-de-abril-amilcar-neves-lanca-livro-sobre-preso-que-sabe-o-dia-que-ira-morrer
https://ndonline.com.br/florianopolis/plural/os-mortos-de-abril-amilcar-neves-lanca-livro-sobre-preso-que-sabe-o-dia-que-ira-morrer
https://www.tribunadointerior.com.br/noticia/pregador-renomado-nesta-terca-feira-no-grupo-filhos-de-maria
https://www.metrojornal.com.br/estilo-vida/2018/08/20/pesquisa-aponta-alto-indice-de-substancias-cancerigenas-em-cereais-nos-eua.html
https://www.metrojornal.com.br/estilo-vida/2018/08/20/pesquisa-aponta-alto-indice-de-substancias-cancerigenas-em-cereais-nos-eua.html
http://revistadmais.com.br/clube-do-livro-em-libras-acontece-no-sesc-paulista/
https://www.oeco.org.br/blogs/salada-verde/video-como-as-aves-voam-por-guilherme-brito/
https://www.revistaplaneta.com.br/mar-de-plastico-2/
http://www.jornalceleiro.com.br/2018/08/maos-que-falam-e-que-veem-acadav-promove-a-valorizacao-e-incentivo-a-deficientes-auditivos-e-visuais/
http://www.jornalceleiro.com.br/2018/08/maos-que-falam-e-que-veem-acadav-promove-a-valorizacao-e-incentivo-a-deficientes-auditivos-e-visuais/
http://asemanacuritibanos.com.br/not%C3%ADcias/2.1200/apae-tem-semana-com-programa%C3%A7%C3%A3o-especial-1.2088959
https://ndonline.com.br/florianopolis/esportes/com-oito-mil-inscritos-maratona-internacional-de-floripa-sera-realizada-neste-domingo
https://ndonline.com.br/florianopolis/esportes/com-oito-mil-inscritos-maratona-internacional-de-floripa-sera-realizada-neste-domingo
http://www.acritica.net/noticias/professores-da-uems-serao-homenageados-pelo-conselho-de-reitores/318420/
http://www.acritica.net/noticias/professores-da-uems-serao-homenageados-pelo-conselho-de-reitores/318420/
http://revistadmais.com.br/clube-do-livro-em-libras-acontece-no-sesc-paulista/
http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2018-08/universidades-vao-escolher-como-distribuir-bolsas-de-doutorado
https://istoe.com.br/universidades-vao-escolher-como-distribuir-bolsas-de-doutorado/
http://www.engeplus.com.br/noticia/geral/2018/filhote-de-baleia-franca-encalha-sem-vida-em-imbituba

