
 
13 de maio de 2019 



Notícias do Dia 

Capa  e  Cidade 

 “TCU julga desvio de bolsas” 

 

TCU julga desvio de bolsas / Auditoria / Denúncias / UFSC / Operação 

Ouvidos Moucos / Tribunal de Contas da União / Universidade Federal de 

Santa Catarina / Programa Universidade Aberta do Brasil / Walton Alencar 

Rodrigues / Jair Bolsonaro / Presidente 

 

 

 

 

 



Notícias do Dia 

Divirta-se 

 “Capital da boa música” 

 

Capital da boa música / Floripa Jazz Festival / Shows / Oficinas / 

Florianópolis / Udesc / UFSC / Museu da Imagem e Som de Santa Catarina / 

Teatro Ademir Rosa / CIC / Jazzinn e Célula / Escola Osvaldo Galupo / SESC 

 

 



Enfoque Popular 

Pelo Estado 

 “Mercado de gás natural vive “evolução histórica”” 

 

Mercado de gás natural vive evolução histórica / SC Gás / Willian Anderson 

Lehmkuhl / UFSC / Petrobrás / Brasil / Governo federal / Projeto Serra 

Catarinense 
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Acontece 
 “Reitores e Advogados” 

 

Reitores e Advogados / Ordem dos Advogados do Brasil / OAB / Comissão 

Especial de Defesa da Autonomia Universitária / Associação Nacional dos 

Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior / Andifes / Parceria / 

Ubaldo Cesar Balthazar / Reitor / UFSC 

   

 
 

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

e opiniões de responsabilidade dos veículos. 

 

 

CLIPPING DIGITAL 

 

Mercado de gás natural vive “evolução histórica” 

Projetos desenvolvidos em universidades federais podem mudar a 

saúde e a vida dos brasileiros 

Feira da Empatia e congresso de Direito na UFSC 

Estudantes e trabalhadores da educação de SC protestam nesta 

quarta contra corte de verbas 

https://notisul.com.br/geral/146992/mercado-de-gas-natural-vive-evolucao-historica
https://oglobo.globo.com/busca/click?q=ufsc&p=0&r=1557794534675&u=https%3A%2F%2Foglobo.globo.com%2Fsociedade%2Fprojetos-desenvolvidos-em-universidades-federais-podem-mudar-saude-a-vida-dos-brasileiros-23660254&t=informacional&d=false&f=false&ss=&o=&cat=&key=f378ce0f1f1873ed41b53587c5cf20d4
https://oglobo.globo.com/busca/click?q=ufsc&p=0&r=1557794534675&u=https%3A%2F%2Foglobo.globo.com%2Fsociedade%2Fprojetos-desenvolvidos-em-universidades-federais-podem-mudar-saude-a-vida-dos-brasileiros-23660254&t=informacional&d=false&f=false&ss=&o=&cat=&key=f378ce0f1f1873ed41b53587c5cf20d4
https://www.nsctotal.com.br/colunistas/edsoul/feira-da-empatia-e-congresso-de-direito-na-ufsc
https://www.nsctotal.com.br/noticias/estudantes-e-trabalhadores-da-educacao-de-sc-protestam-nesta-quarta-contra-corte-de-verbas
https://www.nsctotal.com.br/noticias/estudantes-e-trabalhadores-da-educacao-de-sc-protestam-nesta-quarta-contra-corte-de-verbas


O TutorMundi conecta jovens a universitários para tirar dúvidas 

acadêmicas via chat ou ao vivo 

Acijs promove palestra gratuita sobre redução de custos e 

eliminação de desperdícios na indústria 

O Estadooooo!!! 

Estudantes de instituições federais de Blumenau organizam 

paralisação 

Secretaria de Educação cria 42 Clubes de Matemática 

Guilherme Peruchi assume secretaria de Obras 

Cinema com energia solar chega em Apucarana na quarta-feira 

Documentário “Ilha Inovação Sustentável” terá nova exibição nesta 

terça em Florianópolis 

A delegada da PF que uniu esquerda e Centrão contra Coaf nas mãos 

de Moro 

“Ouçam nossas vozes” é o tema da caminhada da saúde mental 

Criciúma 72 anos: sete décadas, dez títulos estaduais e três 

nacionais 

15 de maio: Mobilização nacional pela educação 

Bloqueio 

Investigadores crean helado que reduce los efectos secundarios de 

la quimioterapia 

Baptista Luz refuerza área de privacidad y protección de datos  

Deputada Carmen participa de audiência com Ministro da Educação 

sobre curso de Medicina em Curitibanos 

Estudantes e funcionários abraçam câmpus do IFSC em protesto 

contra cortes 

‘Parlamento Digital e Democracia’ é tema de seminário promovido 

por Senado e Câmara 

BRDE tem novo presidente 

https://projetodraft.com/o-tutormundi-conecta-jovens-a-universitarios-para-tirar-duvidas-via-chat-ou-ao-vivo/
https://projetodraft.com/o-tutormundi-conecta-jovens-a-universitarios-para-tirar-duvidas-via-chat-ou-ao-vivo/
https://www.diariodajaragua.com.br/geral/acijis-promove-palestra-gratuita-sobre-reducao-de-custos-e-eliminacao/450361/
https://www.diariodajaragua.com.br/geral/acijis-promove-palestra-gratuita-sobre-reducao-de-custos-e-eliminacao/450361/
https://omunicipioblumenau.com.br/estudantes-de-instituicoes-federais-de-blumenau-organizam-paralisacao/
https://omunicipioblumenau.com.br/estudantes-de-instituicoes-federais-de-blumenau-organizam-paralisacao/
http://www.engeplus.com.br/noticia/educacao/2019/secretaria-de-educacao-cria-42-clubes-de-matematica
https://www.revistaw3.com.br/politica/2019/05/13/guilherme-peruchi-assume-secretaria-de-obras.html
https://www.google.com/search?q=ufsc&hl=pt-BR&gl=br&tbs=qdr:w&tbm=nws&ei=cubZXIfUIMy95OUP7OqN-AE&start=20&sa=N&ved=0ahUKEwiH1eSkvpniAhXMHrkGHWx1Ax84ChDy0wMITA&biw=1920&bih=888&dpr=1
https://ndmais.com.br/entretenimento/documentario-ilha-inovacao-sustentavel-tera-nova-exibicao-nesta-terca-em-florianopolis/
https://ndmais.com.br/entretenimento/documentario-ilha-inovacao-sustentavel-tera-nova-exibicao-nesta-terca-em-florianopolis/
https://veja.abril.com.br/blog/radar/a-delegada-da-pf-que-uniu-esquerda-e-centrao-contra-coaf-nas-maos-de-moro/
https://veja.abril.com.br/blog/radar/a-delegada-da-pf-que-uniu-esquerda-e-centrao-contra-coaf-nas-maos-de-moro/
http://www.jdv.com.br/noticia/11227/%E2%80%9Coucam-nossas-vozes%E2%80%9D-e-o-tema-da-caminhada-da-saude-mental
http://www.engeplus.com.br/noticia/esportes/2019/criciuma-72-anos-sete-decadas-dez-titulos-estaduais-e-tres-nacionais
http://www.engeplus.com.br/noticia/esportes/2019/criciuma-72-anos-sete-decadas-dez-titulos-estaduais-e-tres-nacionais
https://www.sinprors.org.br/comunicacao/noticias/mobilizacao-nacional-pela-educacao-e-contra-a-reforma-da-previdencia/
https://omunicipio.com.br/assembleia-articula-criacao-de-novos-cabides-de-emprego-nos-municipios/
https://www.msn.com/es-mx/salud/noticias-medicas/investigadores-crean-helado-que-reduce-los-efectos-secundarios-de-la-quimioterapia/ar-AABiXj8?li=AAggXBO
https://www.msn.com/es-mx/salud/noticias-medicas/investigadores-crean-helado-que-reduce-los-efectos-secundarios-de-la-quimioterapia/ar-AABiXj8?li=AAggXBO
https://lexlatin.com/noticias/baptista-luz-refuerza-area-de-privacidad-y-proteccion-de-datos
http://portal.revistavisao.com.br/post/31108/deputada-carmen-participa-de-audiencia-com-ministro-da-educacao-sobre-curso-de-medicina-em-curitibanos/
http://portal.revistavisao.com.br/post/31108/deputada-carmen-participa-de-audiencia-com-ministro-da-educacao-sobre-curso-de-medicina-em-curitibanos/
https://www.nsctotal.com.br/noticias/estudantes-e-funcionarios-abracam-campus-do-ifsc-em-protesto-contra-cortes
https://www.nsctotal.com.br/noticias/estudantes-e-funcionarios-abracam-campus-do-ifsc-em-protesto-contra-cortes
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/05/13/2018parlamento-digital-e-democracia2019-e-tema-de-seminario-promovido-por-senado-e-camara
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/05/13/2018parlamento-digital-e-democracia2019-e-tema-de-seminario-promovido-por-senado-e-camara
https://www.nsctotal.com.br/colunistas/moacir-pereira/brde-tem-novo-presidente

