
 
16 de maio de 2019 



Notícias do Dia 

Cidade 

 “Capital trava com protestos” 

 

Capital trava com protestos / Manifestações / Bloqueios na educação / 

Congestionamento / Mobilização / Universidade Federal de Santa Catarina / 

UFSC 

 



Diário Catarinense 

Capa e Educação 

 “Dia marcado por protestos em SC” 

 

Dia marcado por protestos em SC / Cortes / Educação / Estudantes / 

Professores / Universidade Federal de Santa Catarina / UFSC / Universidade 

do Estado de Santa Catarina / UDESC / Instituto Federal de Santa Catarina 

/ IFSC 

  

 



 



 



A Notícia 

Capa e Educação 

 “Mobilizados pela educação / Alunos e professores de Joinville participam 

de ato / Reitor da UFSC fala em “desmonte” das universidades” 

 

Mobilizados pela educação / Alunos e professores de Joinville participam de 

ato / Reitor da UFSC fala em desmonte das universidades / Ministério da 

Educação / MEC / Centros de Educação Infantil / CEIs / Universidade 

Federal de Santa Catarina / UFSC / Universidade do Estado de Santa 

Catarina / UDESC / Instituto Federal de Santa Catarina / IFSC 

 

 



 

 



 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



A Notícia 

Jefferson Saavedra 

 “Pauta do norte” 

 

Pauta do norte / Fórum Parlamentar Catarinense / Câmara de Araquari / 

Investimentos federais / Região Norte / Pauta / Duplicação da BR-280 / 

Obras / BR-101 / Contornos ferroviários / Joinville / São Francisco do Sul / 

Processo de concessão / Aeroporto / Universidade Federal de Santa 

Catarina / UFSC 

 

 

 

 

 

 



Enfoque Popular 

Everaldo Silveira 

 “Movimento #15M não acabou” 

 

Movimento #15M não acabou / Manifestações / Contingenciamento / Verbas 
/ Educação / Governo federal / Ministério Público Federal / MPF / 

Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão / PRDC / Universidade 
Federal de Santa Catarina / UFSC / Universidade Federal da Fronteira Sul / 

UFFS / Instituto Federal de Santa Catarina / IFSC / Instituto Federal 
Catarinense / IFC / Bloqueios orçamentários / Ministério da Educação / MEC 

/ Manifestações populares / Cláudio Cristani 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



Jornal Linha Viva – Nº 1453 

Greve 

 “Mobilizações contra cortes na educação” 

 

Mobilizações contra cortes na educação / Dia Nacional de Greve na 
Educação / UFSC / Universidade Federal de Santa Catarina / UFFS / 

Universidade Federal da Fronteira Sul 
 

 
 

 

 

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

e opiniões de responsabilidade dos veículos. 



CLIPPING DIGITAL 

 

Corpo de professor, pesquisador e cientista é encontrado em 

Araranguá 

Pesquisa da UFSC estuda movimentos de correntes marítimas para 

identificar pontos de riscos a banhistas 

Ministra Cármen Lúcia desmarca palestra no Congresso Direito UFSC 

Decreto da presidência "fere de morte" autonomia universitária, 

afirma reitor da UFSC 

Alunos da UFSC criam projeto para facilitar a vida de pacientes com 

alguma limitação 

Tomada de decisão em investimento portuário: o que é isso? 

Universidade pública, gratuita e de qualidade 

Café com Ciência 

Casa das Rosas tem encontro para bate-papo ‘philopoético’ 

Ministra Cármen Lúcia cancela participação em evento na Capital 

catarinense 

Os terraplanistas da 4ª Revolução Industrial, por Rogério Mattos 

Araranguá protesta contra cortes na educação 

Deputados voltam a criticar cortes orçamentários na educação 

federal 

Reitor da UFSC fala sobre decreto presidencial 

Cobertura da Globo indica ruptura de parte da elite com Bolsonaro. 

Por Lu Sudré 

Federal do Sul da Bahia é universidade do país mais afetada por 

cortes 

Crean helado que reduce efectos secundarios de quimioterapia 

Como ficam as universidades públicas de Joinville com bloqueio e 

corte de verba 

 

https://notisul.com.br/geral/147097/corpo-de-professor-pesquisador-e-cientista-e-encontrado-em-ararangua
https://notisul.com.br/geral/147097/corpo-de-professor-pesquisador-e-cientista-e-encontrado-em-ararangua
https://www.globo.com/busca/click?q=ufsc&p=1&r=1558053365603&u=https%3A%2F%2Fg1.globo.com%2Fsc%2Fsanta-catarina%2Fnoticia%2F2019%2F05%2F16%2Fpesquisa-da-ufsc-estuda-movimentos-de-correntes-maritimas-para-identificar-pontos-de-riscos-a-banhistas.ghtml&key=1727735c4719d205700f747a0ae1e317
https://www.globo.com/busca/click?q=ufsc&p=1&r=1558053365603&u=https%3A%2F%2Fg1.globo.com%2Fsc%2Fsanta-catarina%2Fnoticia%2F2019%2F05%2F16%2Fpesquisa-da-ufsc-estuda-movimentos-de-correntes-maritimas-para-identificar-pontos-de-riscos-a-banhistas.ghtml&key=1727735c4719d205700f747a0ae1e317
https://www.deolhonailha.com.br/florianopolis/noticias/ministra-carmen-lucia-desmarca-palestra-no-congresso-direito-ufsc.html
https://www.deolhonailha.com.br/florianopolis/noticias/ministra-carmen-lucia-desmarca-palestra-no-congresso-direito-ufsc.html
https://www.nsctotal.com.br/colunistas/dagmara-spautz/decreto-da-presidencia-fere-de-morte-autonomia-universitaria-afirma
https://www.nsctotal.com.br/colunistas/dagmara-spautz/decreto-da-presidencia-fere-de-morte-autonomia-universitaria-afirma
https://ndmais.com.br/videos/balanco-geral-florianopolis/alunos-da-ufsc-criam-projeto-para-facilitar-a-vida-de-pacientes-com-alguma-limitacao/
https://ndmais.com.br/videos/balanco-geral-florianopolis/alunos-da-ufsc-criam-projeto-para-facilitar-a-vida-de-pacientes-com-alguma-limitacao/
https://www.portosenavios.com.br/artigos/artigos-de-opiniao/tomada-de-decisao-em-investimento-portuario-o-que-e-isso
https://napautaonline.com.br/2019/05/16/universidade-publica-gratuita-e-de-qualidade/
https://www.nsctotal.com.br/colunistas/pedro-machado/reitora-da-furb-apresentara-balanco-dos-100-primeiros-dias-de-gestao-na
http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/casa-das-rosas-tem-encontro-para-bate-papo-philopoetico/
https://ndmais.com.br/blogs-e-colunas/fabio-gadotti/ministra-carmen-lucia-cancela-participacao-em-evento-na-capital-catarinense/
https://ndmais.com.br/blogs-e-colunas/fabio-gadotti/ministra-carmen-lucia-cancela-participacao-em-evento-na-capital-catarinense/
https://jornalggn.com.br/artigos/os-terraplanistas-da-4a-revolucao-industrial/
http://jornalamorim.com.br/geral/ararangu%C3%A1-protesta-contra-cortes-na-educa%C3%A7%C3%A3o-1.2141643
http://www.jornalnortesul.com.br/geral/deputados-voltam-a-criticar-cortes-or%C3%A7ament%C3%A1rios-na-educa%C3%A7%C3%A3o-federal-1.2141618
http://www.jornalnortesul.com.br/geral/deputados-voltam-a-criticar-cortes-or%C3%A7ament%C3%A1rios-na-educa%C3%A7%C3%A3o-federal-1.2141618
https://www.nsctotal.com.br/noticias/alta-do-desemprego-bolsonaro-nos-eua-operacao-contra-o-crime-em-sc-veja-destaques-do-dia
https://www.diariodocentrodomundo.com.br/cobertura-da-globo-indica-ruptura-de-parte-da-elite-com-bolsonaro-por-lu-sudre/
https://www.diariodocentrodomundo.com.br/cobertura-da-globo-indica-ruptura-de-parte-da-elite-com-bolsonaro-por-lu-sudre/
https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/federal-do-sul-da-bahia-e-universidade-do-pais-mais-afetada-por-cortes/
https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/federal-do-sul-da-bahia-e-universidade-do-pais-mais-afetada-por-cortes/
https://elmercurio.com.mx/stilo/crean-helado-que-reduce-efectos-secundarios-de-quimioterapia
https://www.fazeraqui.com.br/como-ficam-as-universidades-publicas-de-joinville-com-bloqueio-e-corte-de-verba/
https://www.fazeraqui.com.br/como-ficam-as-universidades-publicas-de-joinville-com-bloqueio-e-corte-de-verba/

