
 
15 de outubro de 2018 



Diário Catarinense 

Capa e Educação 
“Força de vontade para ser professor” 

 
Força de vontade para ser professor / Tarso Germany Dornelles / Mestrado 

/ UFSC / Florianópolis / Educação de Jovens e Adultos / EJA 

 
 

 



 
 

 
 
 

 
Notícias do Dia 

Capa e Cidade 
“Indefinição sobre o uso da ponte” 

 

Indefinição sobre o uso da ponte / Ponte Hercílio Luz / Mobilidade / Obras / 

Prefeitura Municipal de Florianópolis / Michel Mittmann / Diretor 

Metropolitano do Ipuf / Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis / 

Suderf / Superintendência de Desenvolvimento da Região Metropolitana da 

Grande Florianópolis / Célio José Sztoltz / Observatório da Mobilidade 

Urbana / Werner Kraus Júnior / UFSC / Universidade Federal de Santa 

Catarina 

 



 

 

Diário Catarinense 
Estela Benetti 

“Trabalho no mar” 

 
Trabalho no mar / Veleiro Eco / UFSC / Batizado 

 

 



Notícias do Dia 

Fabio Gadotti 
“Jornalismo e inovação” 

 
Jornalismo e inovação / UFSC / Universidade Federal de Santa Catarina / 

Jornada de Inovação no Jornalismo 

 
 

 
 
 

Diário Catarinense 
Ânderson Silva 

“Intolerância no trânsito” 
 

Intolerância no trânsito / Retornos / Avenida Madre Benvenuta / Bairro 

Santa Mônica / Udesc / UFSC 

 

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

e opiniões de responsabilidade dos veículos. 



CLIPPING DIGITAL 
 

Eleitores do Bolsonaro agridem uma estudante da UFSC 

Grupo Abaporu traz espetáculo de palhaços para Araranguá 

Dia do Professor: Tarso supera barreiras e sente-se realizado ao dar 

aulas a jovens e adultos 

Estado e prefeitura ainda não sabem como a Hercílio Luz será usada 

depois da restauração 

Sábado é dia de caminhada silenciosa contra o tráfico humano 

UFG realiza 15º Congresso de Pesquisa Ensino e Extensão 

(Conpeex) 

Eleitores do Bolsonaro agridem uma estudante da UFSC | Desacato 

Personalidade da semana Cristiano Carvalho Nunes 

Simpósio gratuito debate rumos da eficiência energética 

VÍDEO: Surfistas salvam filhote de baleia preso em rede de pesca 

em Laguna 

Cianortense chega ao alto escalão da UEM 

http://port.pravda.ru/mundo/15-10-2018/46490-eleitores_bolsonaro-0/
https://www.revistaw3.com.br/entretenimento/2018/10/15/grupo-abaporu-traz-espetaculo-de-palhacos-para-ararangua.html
http://horadesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2018/10/dia-do-professor-tarso-supera-barreiras-e-sente-se-realizado-ao-dar-aulas-a-jovens-e-adultos-10614168.html
http://horadesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2018/10/dia-do-professor-tarso-supera-barreiras-e-sente-se-realizado-ao-dar-aulas-a-jovens-e-adultos-10614168.html
https://ndonline.com.br/florianopolis/noticias/estado-e-prefeitura-ainda-nao-sabem-como-a-hercilio-luz-sera-usada-depois-da-restauracao
https://ndonline.com.br/florianopolis/noticias/estado-e-prefeitura-ainda-nao-sabem-como-a-hercilio-luz-sera-usada-depois-da-restauracao
https://www.nsctotal.com.br/colunistas/viviane-bevilacqua/sabado-e-dia-de-caminhada-silenciosa-contra-o-trafico-humano
https://revistafactual.com.br/mundo/educacao/2018/10/15/ufg-realiza-15o-congresso-de-pesquisa-ensino-e-extensao-conpeex/
https://revistafactual.com.br/mundo/educacao/2018/10/15/ufg-realiza-15o-congresso-de-pesquisa-ensino-e-extensao-conpeex/
http://desacato.info/eleitores-do-bolsonaro-agridem-uma-estudante-da-ufsc/
http://www.informativoregional.net/sociais/personalidade-da-semana-cristiano-carvalho-nunes-1.2101127
https://www.segs.com.br/demais/139542-simposio-gratuito-debate-rumos-da-eficiencia-energetica
https://gauchazh.clicrbs.com.br/ambiente/noticia/2018/10/video-surfistas-salvam-filhote-de-baleia-preso-em-rede-de-pesca-em-laguna-cjnapztpp057r01pi3rqhzetw.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/ambiente/noticia/2018/10/video-surfistas-salvam-filhote-de-baleia-preso-em-rede-de-pesca-em-laguna-cjnapztpp057r01pi3rqhzetw.html
https://www.tribunadecianorte.com.br/noticia/cianortense-chega-ao-alto-escalao-da-uem

