15 de maio de 2019

Diário Catarinense
Cacau Menezes
“Duro na queda”
Duro na queda / Professor / Neri dos Santos / Curso de Engenharia
Mecânica / Pioneiro da informática na inovação tecnológica catarinense /
EdTech / Pesquisa para novos materiais na indústria de Petróleo / Com três
características: dureza, flexibilidade e resistência

Diário Catarinense
Ânderson Silva
“Ministra em SC”
Ministra em SC / Cármen Lucia / Ex-ministro da Justiça / José Eduardo
Cardozo / PT / Palestra / Congresso de Direito da UFSC / Universidade
Federal de Santa Catarina

Diário Catarinense e A Notícia
Moacir Pereira
“Literatura”
Literatura / Círculo da Leitura / Poeta e acadêmico / Artemio Zanon /
Biblioteca da UFSC / Universidade Federal de Santa Catarina

Notícias do Dia
Capa e Cidade
“UFSC sem ponto eletrônico”
UFSC sem ponto eletrônico / Universidade Federal de Santa Catarina / UFSC
/ Ação Civil Pública / Ministério Público Federal / MPF / Reitor / Ubaldo Cesar
Balthazar / Processo por improbidade / Pró-reitora de Desenvolvimento e
Gestão de Pessoas / Carla Búrigo / Termo de cooperação / UFRGS /
Universidade Federal do Rio Grande do Sul / Coordenador Geral do
SINTUFSC / Sindicato de Trabalhadores em Educação das Instituições
Públicas de Ensino Superior de Santa Catarina / Celso Ramos Martins /
Campanha política contra o controle

Notícias do Dia
Opinião
“Ponto sem controle”
Ponto sem controle / UFSC / Docentes / Campanha política contra o
controle / Pró-reitora de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas / Carla
Búrigo / Produtividade / Responsabilidade social

Enfoque Popular
Geral
“Manifestação une categorias por mais educação”
Manifestação une categorias por mais educação / Araranguá / Bernardo
Walnott Borges / Professor / Área de exatas da UFSC / Diretor do Sindicato
dos Professores da UFSC / APUFSC / Objetivo alcançado / Universidade
Federal de Santa Catarina / UFSC

Enfoque Popular
Segurança
“Depressão é provável causa da morte do professor, pesquisador e
cientista”
Depressão é provável causa da morte do professor, pesquisador e cientista
/ Rui Miguel de Carvalho Júnior / Professor / Colégio Murialdo / Araranguá /
Doutor em química analítica / Universidade Federal de Santa Catarina

Notícias veiculadas em meios impressos, convertidas para o formato digital, com informações
e opiniões de responsabilidade dos veículos.

CLIPPING DIGITAL
Projeto desenvolvido por pesquisadores da UFSC estuda movimento
das correntes marítimas
Assim como em várias partes do Brasil, em Floripa a quarta-feira
também foi marcada por manifestações
UFSC faz manifestação contra corte de verbas
UFSC realiza mobilização na tarde de hoje
Alunos, professores e servidores, fazem protesto em Curitibanos
contra o bloqueio de verbas da UFSC
UFSC terá audiência em Florianópolis sobre cortes na educação
Protesto contra corte de verbas reúne alunos, professores e
servidores na UFSC
Bloqueio de verbas promove "desmonte das universidades", diz
reitor da UFSC
Estudantes e professores fazem atos em SC contra bloqueios na
educação
Condenada em ação do MPF, UFSC ainda não adotou ponto
eletrônico para três mil servidores
Centenas de pessoas se mobilizam em Joinville contra cortes na
educação
Estudantes e professores saem em passeata pelo Centro de
Blumenau
Veja onde e quando ocorrem protestos contra cortes na educação
pelo Brasil
Globo Lab Profissão Repórter 2019: selecionados para a imersão
"Conhecimento destrói mitos": os cartazes de hoje contra cortes na
educação.
Grito pela educação
ACIVA promove Feira de Profissões
Duro na queda
Criciúma tem ato da Greve Geral da Educação na Praça Nereu
Ramos
Literatura

Sem reajustes há seis anos, bolsa é única fonte de renda para
pesquisadores
Araranguá, Criciúma e Sombrio têm protestos contra cortes na
educação
Ponto sem controle
A tempestade em copo d’agua da esquerdalha nacional na questão
das verbas das universidades
Fórum abordará os rumos na geração de energia solar
Nationwide Student Strike Begins in Brazil Over Bolsonaro’s Budget
Cuts
Crean helado que reduce efectos secundarios de quimioterapia
Estudantes e professores fazem atos em SC contra bloqueios na
educação

