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Notícias do Dia 

Fabio Gadotti 
“Ouvidos Moucos” 

 
Operação Ouvidos Moucos / Gilberto Moritz / Márcio Santos / Rogério Nunes 

/ Retorno / Universidade Federal de Santa Catarina / Ubaldo Cesar 

Balthazar / Cerimônia / Dia do Professor 

 

 
 
 
 

 
Notícias do Dia 

Capa e Cidade 
“UFSC é palco de nova polêmica” 

 
UFSC é palco de nova polêmica / Operação Ouvidos Moucos / Professores / 

Investigados / PF / Polícia Federal / Departamento de Gestão Aplicada / 

DGA / CAD / Departamento de Ciências da Administração / CSE / Centro 

Socioeconômico / Universidade Federal de Santa Catarina / Desvio de 

recursos / Ensino a Distância / EaD / Irineu Manoel de Souza / Diretor do 

CSE / MPF / Ministério Público Federal / Procuradoria Federal / Coordenador 

do Curso / Raphael Schlickmann / Subcoordenador / Maurício Roque Serva 

de Oliveira 

    

 



 

 

 



 

 
 

 
 

 
Notícias do Dia 
Fabio Gadotti 

“Consultor da FAO” 
 

Consultor Jurídico da ONU para a Agricultura e Alimentação / FAO / Fabiano 

de Andrade Corrêa / Evento / Mudanças climáticas / Centro de Ciências 

Jurídicas 

 

 
 
 
 

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

e opiniões de responsabilidade dos veículos. 



CLIPPING DIGITAL 
 
 
 

Evento sobre ensino, pesquisa e extensão da UFSC deve reunir 

milhares de pessoas a partir do dia 18 

Pesquisadoras brasileiras criam sorvete que alivia sintomas em 

pacientes sob quimioterapia 

Eleições estaduais pesam na escolha dos partidos por neutralidade 

Evento sobre ensino, pesquisa e extensão da UFSC deve reunir 

milhares de pessoas a partir do dia 18 

Seminário na Embrapa 

Evento sobre ensino, pesquisa e extensão da UFSC deve reunir 

milhares de pessoas a partir do dia 18 

Professores investigados pela PF querem criar novo departamento 

na UFSC 

Feira Logistique reúne os principais nomes da logística brasileira em 

Joinville 

Pré-incubadora do Museu da Udesc recebe projetos de economia 
criativa até 22 de outubro 

https://www.globo.com/busca/click?q=UFSC&p=1&r=1539726201402&u=https%3A%2F%2Fg1.globo.com%2Fsc%2Fsanta-catarina%2Fnoticia%2F2018%2F10%2F16%2Fevento-sobre-ensino-pesquisa-e-extensao-da-ufsc-deve-reunir-milhares-de-pessoas-a-partir-do-dia-18.ghtml&key=7bd4e4659db73cb4cbc011ee30492c82
https://www.globo.com/busca/click?q=UFSC&p=1&r=1539726201402&u=https%3A%2F%2Fg1.globo.com%2Fsc%2Fsanta-catarina%2Fnoticia%2F2018%2F10%2F16%2Fevento-sobre-ensino-pesquisa-e-extensao-da-ufsc-deve-reunir-milhares-de-pessoas-a-partir-do-dia-18.ghtml&key=7bd4e4659db73cb4cbc011ee30492c82
https://www.bbc.com/portuguese/geral-45872554
https://www.bbc.com/portuguese/geral-45872554
https://clmais.com.br/eleicoes-estaduais-pesam-na-escolha-dos-partidos-por-neutralidade/
http://asemanacuritibanos.com.br/not%C3%ADcias/2.1200/evento-sobre-ensino-pesquisa-e-extens%C3%A3o-da-ufsc-deve-reunir-milhares-de-pessoas-a-partir-do-dia-18-1.2101327
http://asemanacuritibanos.com.br/not%C3%ADcias/2.1200/evento-sobre-ensino-pesquisa-e-extens%C3%A3o-da-ufsc-deve-reunir-milhares-de-pessoas-a-partir-do-dia-18-1.2101327
http://www.adjorisc.com.br/jornais/otempo/geral/semin%C3%A1rio-na-embrapa-1.2101305
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2018/10/16/evento-sobre-ensino-pesquisa-e-extensao-da-ufsc-deve-reunir-milhares-de-pessoas-a-partir-do-dia-18.ghtml
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2018/10/16/evento-sobre-ensino-pesquisa-e-extensao-da-ufsc-deve-reunir-milhares-de-pessoas-a-partir-do-dia-18.ghtml
https://ndonline.com.br/florianopolis/noticias/professores-investigados-pela-pf-querem-criar-novo-departamento-na-ufs
https://ndonline.com.br/florianopolis/noticias/professores-investigados-pela-pf-querem-criar-novo-departamento-na-ufs
https://www.segs.com.br/eventos/139583-feira-logistique-reune-os-principais-nomes-da-logistica-brasileira-em-joinville
https://www.segs.com.br/eventos/139583-feira-logistique-reune-os-principais-nomes-da-logistica-brasileira-em-joinville
http://www.jornalfloripa.com.br/pre-incubadora-do-museu-da-udesc-recebe-projetos-de-economia-criativa-ate-22-de-outubro/
http://www.jornalfloripa.com.br/pre-incubadora-do-museu-da-udesc-recebe-projetos-de-economia-criativa-ate-22-de-outubro/

