
 
 

 
 
 

UFSC NA MÍDIA - CLIPPING  
30 de agosto de 2012 

 

 



Notícias do Dia - Carlos Damião 

“Tropicalismo” 

Luiz Carlos Marvila / Livro Pacato Cidadão / Centro de Cultura e Eventos da UFSC / Editora 

Insular / Movimento Tropicalista 

 

 
 

 

Diário Catarinense – Agenda 

“Violonista no Campeche” 

Naya Rodrigues / 1º Festival de Música da UFSC / Neide in Brazil / Campeche 

 

 
 

 

Diário Catarinense – Informe Político 

“Aos estudantes” 

Candidatos à prefeitura de Florianópolis / Debates / Centro Acadêmico do Curso de Direito 

da UFSC 

 

 
 

 

Notícias do Dia – Ricardinho Machado 

“100” 

Reitora Roselane Neckel / UFSC / Cem dias de gestão / Greve 

 

 



Diário Catarinense 

Artigos 

“A crise do ensino médio” 

Acesso à educação superior / Alunos mais velhos / Baixa qualidade no ensino médio / Baixa 

procura por licenciaturas / Baixa atratividade da profissão de professor / Plano Nacional de 

Educação / Dilvo Ristoff 

 

 

 

 

 

 

 



Diário Catarinense - Geral 

“Universidades em SC: Mais 1,6 mil vagas para cotistas” 

Presidente Dilma Rousseff / Lei das Cotas / UFSC / Ministro da Educação, Aloizio 

Mercadante / Enem 

 

 
 

A Notícia - País 

“Universidade: Lei de Cotas é sancionada por Dilma” 

Presidente Dilma Rousseff / Lei das Cotas / UFSC / Ministro da Educação, Aloizio 

Mercadante / Enem 

 

 



Notícias do Dia – Geral 

“Aulas começam na segunda” 

UFSC / Início dos segundo semestre letivo / Conselho Universitário / Servidores técnico-

administrativos / Fim da greve / Professores / Apufsc / Andes / Centro de Ciências da 

Educação / Curso de Serviço Social / Curso de Engenharia de Materiais / Biblioteca 

Universitária / Restaurante Universitário / Reitora Roselane Neckel 

 

 
 

A Notícia – Estado 

“UFSC: Aulas serão aplicadas em duas etapas” 

UFSC / Início dos segundo semestre letivo / Conselho Universitário / Coperve / Vestibular 

 

 



Diário Catarinense 

Geral 

“Ensino superior: Parceria é acertada entre UFSC e Furb de Blumenau” 

Reitora Roselane Neckel / UFSC / Reitor João Natel / Furb / Ministério da Educação – MEC / 

Parceria / Terceira universidade pública federal de Santa Catarina / Presidente Dilma 

Rousseff / Início dos segundo semestre letivo / Conselho Universitário / Coperve / 

Vestibular 

 

 
 

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

responsabilidade dos veículos.  



CLIPPING DIGITAL 

 

29/08/2012 

 

Ano letivo da UFSC recomeça dia 3 de setembro e vai até fevereiro de 2013 

Ano letivo da UFSC recomeça dia 3 de setembro e vai até fevereiro de 2013 

Ano letivo da UFSC recomeça dia 3 de setembro e vai até fevereiro de 2013 

Professores mantêm greve na maioria das universidades federais do Sul 

Professores mantêm greve na maioria das universidades federais da região Sul 

Professores mantêm greve na maioria das federais do Sul 

Professores mantêm greve nas universidades federais do Sul 

Professores mantêm greve na maioria das universidades federais da Região Sul 

Professores mantêm greve na maioria das universidades federais da região Sul 

Professores mantêm greve na maioria das universidades da Região Sul 

Procuradorias asseguram legalidade de disciplina "Literatura Fantástica: De Drácula a 

Crepúsculo" criada para a pós-graduação da UFSC 

UFSC mantém proposta de 3 de setembro para início das aulas 

UFSC mantém proposta de 3 de setembro para início das aulas 

Servidores técnico-administrativos da UFSC voltam ao trabalho nesta quarta-feira 

Parceria entre UFSC e Furb dará origem à terceira universidade federal de SC 

Aulas começam na próxima segunda-feira na UFSC; data do vestibular 2013 está mantida 

Aulas da UFSC começam dia 3 de setembro e vão até fevereiro de 2013 

Senai inaugura escola da construção civil e realiza workshop internacional em Criciúma 

Simpósio de Assistência Farmacêutica recebe inscrições 

Lei de Cotas já valerá para quem fizer Enem em 2012 

Dilma sanciona Lei de Cotas 

Dilma sanciona Lei de Cotas e veta apenas artigo que criava mecanismo de seleção 

 

Ato Público pelo Centro de Belas Artes da UFSC em BC acontece nesta sexta-feira 

 

Conselho Universitário da Ufsc aprova novo calendário acadêmico e aulas do segundo 

semestre começam dia 3 de setembro 

http://www.jornalfloripa.com.br/geral/index1.php?pg=verjornalfloripa&id=5966
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2012/08/ano-letivo-da-ufsc-recomeca-dia-3-de-setembro-e-vai-ate-fevereiro-de-2013-3868565.html
http://www.jornalfloripa.com.br/geral/index1.php?pg=verjornalfloripa&id=5966
http://www1.folha.uol.com.br/educacao/1145102-professores-mantem-greve-na-maioria-das-universidades-federais-do-sul.shtml
http://www.estadao.com.br/noticias/vidae,professores-mantem-greve-na-maioria-das-universidades-federais-da-regiao-sul,923231,0.htm
http://noticias.terra.com.br/brasil/noticias/0,,OI6112502-EI306,00-Professores+mantem+greve+na+maioria+das+universidades+federais+da+Regiao+Sul.html
http://www.parana-online.com.br/editoria/pais/news/624446/?noticia=PROFESSORES+MANTEM+GREVE+NAS+UNIVERSIDADES+FEDERAIS+DO+SUL
http://ultimosegundo.ig.com.br/educacao/2012-08-29/professores-mantem-greve-na-maioria-das-universidades-federais-da-regiao-sul.html
http://noticias.r7.com/educacao/noticias/professores-mantem-greve-na-maioria-das-universidades-federais-da-regiao-sul-20120829.html
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica-brasil-economia/33,65,33,3/2012/08/29/internas_economia,319740/professores-mantem-greve-na-maioria-das-universidades-da-regiao-sul.shtml
http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=visualiza_noticia&id_caderno=&id_noticia=89170
http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=visualiza_noticia&id_caderno=&id_noticia=89170
http://altovalenoticias.com.br/noticias/leitura.php?id=U1GcK1UR5UUUYNWP
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2012/08/ufsc-mantem-proposta-de-3-de-setembro-para-inicio-das-aulas.html
http://globotv.globo.com/rbs-sc/bom-dia-santa-catarina/v/servidores-tecnico-administrativos-da-ufsc-voltam-ao-trabalho-nesta-quarta-feira/2111987/
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2012/08/parceria-entre-ufsc-e-furb-dara-origem-a-terceira-universidade-federal-de-sc-3868777.html
http://www.deolhonailha.com.br/florianopolis/noticias/aulas_do_segundo_semestre_da_ufsc_comecam_na_proxima_segunda-feira_data_do_vestibular_foi_mantida.html
http://www.adjorisc.com.br/educac-o/aulas-da-ufsc-comecam-dia-3-de-setembro-e-v-o-ate-fevereiro-de-2013-1.1147481
http://www.adjorisc.com.br/economia/senai-inaugura-escola-da-construc-o-civil-e-realiza-workshop-internacional-em-criciuma-1.1147462
http://www.bonde.com.br/?id_bonde=1-12--245-20120829
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-08-29/lei-de-cotas-ja-valera-para-quem-fizer-enem-em-2012
http://www.adjorisc.com.br/educac-o/dilma-sanciona-lei-de-cotas-1.1147583
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-08-29/dilma-sanciona-lei-de-cotas-e-veta-apenas-artigo-que-criava-mecanismo-de-selecao
http://www.pagina3.com.br/cidade/2012/ago/30/1/ato-publico-pelo-centro-de-belas-artes-da-ufsc-em-bc-acontece-nesta-sexta-feira
http://acontecendoaqui.com.br/posts/conselho-universitario-da-ufsc-aprova-novo-calendario-academico-e-aulas-do-segundo-semestre-comecam-dia-3-de-setembro/?utm_source=ppblogs&utm_medium=twitter
http://acontecendoaqui.com.br/posts/conselho-universitario-da-ufsc-aprova-novo-calendario-academico-e-aulas-do-segundo-semestre-comecam-dia-3-de-setembro/?utm_source=ppblogs&utm_medium=twitter


 

Vestibular UFSC/2013 

 

Aulas da UFSC começam dia 3 de setembro e vão até fevereiro de 2013 

 

Início das aulas da Ufsc é marcado para 3 de setembro 

 

UFSC: Maioria das aulas do 2º semestre começa em 3/9  

 

Termina hoje prazo para aprovados da UFSC no ''Programa Jovens Talentos'' enviarem 

informações 

 

Inscrições abertas para a palestra do presidente do Hospital Albert Einstein na UFSC 

 

Parceria entre UFSC e Furb dará origem à terceira universidade federal de SC 

 

 

30/08/2012 

Universidades federais de SC terão mais 1,6 mil vagas para alunos de escola pública 

Universidades federais de SC terão mais 1,6 mil vagas para alunos de escola pública 

SC terá 1,6 mil vagas para alunos de escola pública em institutos federais 

Aulas do segundo semestre iniciam na próxima segunda-feira na UFSC 

Mcti estuda apoiar na origem projetos com potencial empreendedor 

Projeto não prevê melhoria nos acessos 

Ato Público pelo Centro de Belas Artes da UFSC em BC acontece nesta sexta-feira 

 

 

http://wp.clicrbs.com.br/otavioauler/2012/08/29/vestibular-ufsc2013/?topo=67,2,18,,,67
http://www.geracaomix.com.br/noticia/1322/aulas-da-ufsc-comecam-dia-3-de-setembro-e-vao-ate-fevereiro-de-2013#.UD5I-7WSWSw.twitter
http://noticias.contato.net/?acao=noticia&noticia=079034
http://desacato.info/2012/08/ufsc-maioria-das-aulas-do-2o-semestre-comecam-em-39/
http://deolhonailha.com.br/noticias/termina_hoje_prazo_para_aprovados_ufsc_programa_jovens_talentos_enviarem_informacoes.html
http://deolhonailha.com.br/noticias/termina_hoje_prazo_para_aprovados_ufsc_programa_jovens_talentos_enviarem_informacoes.html
http://deolhonailha.com.br/noticias/inscricoes_abertas_para_a_palestra_do_presidente_do_hospital_albert_einstein_na_ufsc.html
http://www.clicrbs.com.br/especial/sc/jsc/19,6,3868777,UFSC-e-Furb-firmam-parceria-e-a-Federal-de-Santa-Catarina-deve-ir-para-Blumenau.html
http://www.adjorisc.com.br/educac-o/universidades-federais-de-sc-ter-o-mais-1-6-mil-vagas-para-alunos-de-escola-publica-1.1147847
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2012/08/universidades-federais-de-sc-terao-mais-1-6-mil-vagas-para-alunos-de-escola-publica-3869467.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2012/08/sc-tera-16-mil-vagas-para-alunos-de-escola-publica-em-institutos-federais.html
http://globotv.globo.com/rbs-sc/bom-dia-santa-catarina/v/aulas-do-segundo-semestre-iniciam-na-proxima-segunda-feira-na-ufsc/2113882/
http://www.melhorcelular.org/2012/08/30/mcti-estuda-apoiar-na-origem-projetos-com-potencial-empreendedor/
http://tribunadonorte.com.br/noticia/projeto-nao-preve-melhoria-nos-acessos/230210
http://www.pagina3.com.br/cidade/2012/ago/30/1/ato-publico-pelo-centro-de-belas-artes-da-ufsc-em-bc-acontece-nesta-sexta-feira

