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 “Essa conta não é dos nossos filhos” 

 

Essa conta não é dos nossos filhos / Luciane Carminatti / Comissão de 

Educação / Assembleia Legislativa / IFSC / IFC / Bloqueio / PIB / UFSC / 

UFFS 

 

 

 

 

 

 



Notícias do Dia 

Bom Dia 

 “Visitação” 

 

Visitação / Veleiro ECO / Expedições científicas oceanográficas / Semana do 

Meio Ambiente / UFSC 

 

 

Notícias do Dia 

Bom Dia 

 “Prevenção de acidentes” 

 

Prevenção de acidentes / Maio Amarelo / Acidentes / Escola Básica Albertina 

Madalena Dias / Vargem Grande / Florianópolis / Trânsito / Laboratório de 

Transportes e Logística / UFSC / Secretaria Municipal de Saúde / Secretaria 

Municipal de Educação / Escola João Gonçalves Pinheiro / Rio Tavares 

 

 



Enfoque Popular 

Geral 

 “Universitários protestam contra corte na educação” 

 

Universitários protestam contra corte na educação / Passeata / Orçamento / 

Corte / Governo federal / Manifestação / UFSC / Instituto Federal de 

Araranguá / Mirtes Lia Pereira / Bloqueio de verbas 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



Diário Catarinense 
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 “Nota 10” 

 

Nota 10 / Orçamento / UFSC / Paralisação / Brasil / 14º Congresso de 

Direito / José Eduardo Cardozo / Cármen Lúcia 

 

 

 

 

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

e opiniões de responsabilidade dos veículos. 

 

 

CLIPPING DIGITAL 

 

MEC abandona pacto de direitos humanos que envolve 333 

instituições de ensino superior 

Evento no HU da UFSC alerta para prevenção de acidentes com 

animais peçonhentos 

Projetos desenvolvidos em universidades federais podem mudar a 

vida dos brasileiros 

Nota 10 

Prêmio ACIVA de Matemática está com inscrições abertas 

Projetos do IFC em Brusque verificam qualidade da água e 

irregularidades no Rio Itajaí-Mirim 

Simpatia 

https://www.globo.com/busca/click?q=ufsc&p=1&r=1557865218377&u=https%3A%2F%2Fg1.globo.com%2Fsc%2Fsanta-catarina%2Fnoticia%2F2019%2F05%2F14%2Fevento-no-hu-da-ufsc-alerta-para-prevencao-de-acidentes-com-animais-peconhentos.ghtml&key=d02de26f748ca5d1f33f0e256074d1cf
https://www.globo.com/busca/click?q=ufsc&p=1&r=1557865218377&u=https%3A%2F%2Fg1.globo.com%2Fsc%2Fsanta-catarina%2Fnoticia%2F2019%2F05%2F14%2Fevento-no-hu-da-ufsc-alerta-para-prevencao-de-acidentes-com-animais-peconhentos.ghtml&key=d02de26f748ca5d1f33f0e256074d1cf
https://www.globo.com/busca/click?q=ufsc&p=1&r=1557865218377&u=https%3A%2F%2Fg1.globo.com%2Fsc%2Fsanta-catarina%2Fnoticia%2F2019%2F05%2F14%2Fevento-no-hu-da-ufsc-alerta-para-prevencao-de-acidentes-com-animais-peconhentos.ghtml&key=d02de26f748ca5d1f33f0e256074d1cf
https://www.globo.com/busca/click?q=ufsc&p=1&r=1557865218377&u=https%3A%2F%2Fg1.globo.com%2Fsc%2Fsanta-catarina%2Fnoticia%2F2019%2F05%2F14%2Fevento-no-hu-da-ufsc-alerta-para-prevencao-de-acidentes-com-animais-peconhentos.ghtml&key=d02de26f748ca5d1f33f0e256074d1cf
https://oglobo.globo.com/busca/click?q=ufsc&p=0&r=1557866016811&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=1557866016811&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/cacau-menezes/hipermercado-deve-fechar-as-portas-em-chapeco
https://www.revistaw3.com.br/noticias/2019/05/14/premio-aciva-de-matematica-esta-com-inscricoes-abertas.html
https://omunicipio.com.br/iniciativas-do-ifc-em-brusque-verificam-qualidade-e-irregularidades-no-itajai-mirim/
https://omunicipio.com.br/iniciativas-do-ifc-em-brusque-verificam-qualidade-e-irregularidades-no-itajai-mirim/
https://omunicipio.com.br/assembleia-derruba-veto-do-governador-projeto-que-determinou-estadualizacao-de-rodovia-municipal/


Crianças de Florianópolis alertam adultos sobre perigos no volante 

UNE: 'Bolsonaro vai provar o gosto da pressão popular neste 15 de 

maio' 

Filme 'Malcolm X', de Spike Lee, será exibido na UFSC em evento 

aberto ao público nesta sexta-feira 

Florianópolis terá protestos contra bloqueio de verbas na educação 

Oito polêmicas das políticas de Bolsonaro para a educação, alvo de 

protestos nesta quarta 

Paulina Chiziane, autora que toda mulher deveria conhecer 

Greve dos “estudantes” não tem nada a ver com educação 

Jogo sobre sambaquis é lançado na Semana dos Povos Indígenas 

em Tubarão, sul de Santa Catarina 

“Manifestações de professores e estudantes serão teste 

democrático para governo 

Ressignifique o luto com esperança 

Greve na Educação: o que esperar das manifestações desta quarta 

http://ocp.news/seguranca/criancas-de-florianopolis-alertam-adultos-sobre-perigos-no-volante
https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2019/05/une-no-dia-nacional-de-paralisacao-educacao-bolsonaro-vai-provar-o-gosto
https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2019/05/une-no-dia-nacional-de-paralisacao-educacao-bolsonaro-vai-provar-o-gosto
https://www.deolhonailha.com.br/florianopolis/noticias/-filme-malcolm-x-de-spike-lee-sera-exibido-na-ufsc-em-evento-aberto-ao-publico-nesta-sexta-feira.html
https://www.deolhonailha.com.br/florianopolis/noticias/-filme-malcolm-x-de-spike-lee-sera-exibido-na-ufsc-em-evento-aberto-ao-publico-nesta-sexta-feira.html
https://www.nsctotal.com.br/noticias/florianopolis-tera-protestos-contra-bloqueio-de-verbas-na-educacao
https://epocanegocios.globo.com/Brasil/noticia/2019/05/oito-polemicas-das-politicas-de-bolsonaro-para-educacao-alvo-de-protestos-nesta-quarta.html
https://epocanegocios.globo.com/Brasil/noticia/2019/05/oito-polemicas-das-politicas-de-bolsonaro-para-educacao-alvo-de-protestos-nesta-quarta.html
http://port.pravda.ru/sociedade/cultura/15-05-2019/47799-paulina_chiziane-0/
https://www.tercalivre.com.br/greve-dos-estudantes-nao-tem-nada-a-ver-com-educacao/
https://www.nsctotal.com.br/noticias/jogo-sobre-sambaquis-e-lancado-na-semana-dos-povos-indigenas-em-tubarao-sul-de-sc
https://www.nsctotal.com.br/noticias/jogo-sobre-sambaquis-e-lancado-na-semana-dos-povos-indigenas-em-tubarao-sul-de-sc
https://omunicipioblumenau.com.br/manifestacoes-professores-estudantes-teste-democratico-governo-bolsonaro/
https://omunicipioblumenau.com.br/manifestacoes-professores-estudantes-teste-democratico-governo-bolsonaro/
https://diariodovale.com.br/opiniao/ressignifique-o-luto-com-esperanca/

