
 
 

 
 
 

UFSC NA MÍDIA - CLIPPING  
05 de setembro de 2012 

 

 



Notícias do Dia - Política 

“Florianópolis: Promotor acusa candidato de apologia às drogas” 

Promotor de justiça eleitoral, Sidney Eloy Dalabrida / Candidato a vereador Lucas de 

Oliveira / Proibição de campanha eleitoral / Apologia ao uso da maconha / Liberdade de 

expressão / Discriminalização da maconha 

 

 
 

 

Notícias do Dia - Carlos Damião 

“Bandeira” 

Legalização da maconha / Candidato a vereador Lucas de Oliveira / Candidata a vereadora 

Mariana Marques / PSDB 

 

 



Notícias do Dia - Carlos Damião 
“Fato” 

Jornalista Juliana Bassetti / UFSC entre as dez melhores do país / Alunos com aulas nas 

férias de verão 
 

 
 
 

 
Diário Catarinense 

Caderno Variedades – Amílcar Neves 

“Os velórios se sucedem em nossas vidas” 
Centro de Florianópolis / Fechamento da Livraria Livros & Livros 

 

 
 
 
 

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

 
 
 

 



CLIPPING DIGITAL 

 
03/09/2012 

 

As 10 melhores universidades do Brasil, segundo a Folha 
Aulas da Universidade Federal de Santa Catarina foram retomadas com um mês de atraso 

UFSC registra movimento tranquilo neste primeiro dia de aula do segundo semestre 

UFSC divulga calendário acadêmico para semestre que começa hoje em Florianópolis, 

Curitibanos e Joinville 

Sindicato de docentes federais decide manter greve 

Professores universitários filiados ao Andes-SN mantêm greve até quinta-feira 

UFSC está entre as dez melhores universidades brasileiras 
 

Udesc abre inscrições para o vestibular de verão 
 
 

 
04/09/2012 

 
Secult promove Rodas de Conversas sobre o Plano Estadual de Cultura 

 

Educadores concluem curso de formação continuada 
 

UFFS decide pelo fim da greve e aulas devem iniciar no dia 10 de setembro 
 

Estudantes da UFSC em Joinville voltam às aulas após quase dois meses de 

paralisação 
 

Semana do Jornalismo da UFSC reúne estudantes e profissionais 
 

Unifesp Guarulhos não terá calouros devido a greve 

 
UFFS suspende greve e sobe para nove o número de universidades que vão retomar 

aulas 
 

Volta às aulas na UFSC 

 
 

 
05/09/2012 

 

UFSC é considerada a nona melhor universidade do Brasil 

 
Estudantes de Libras promovem encontro nacional em Salvador 

 

http://exame.abril.com.br/carreira/guia-de-faculdades/noticias/as-10-melhores-universidades-do-brasil-segundo-a-folha?p=9
http://bandsc.com.br/canais/educacao/aulas_da_universidade_federal_de_santa_catarina_foram_retomadas_com_um_mes_de_atraso.html
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2012/09/ufsc-registra-movimento-tranquilo-neste-primeiro-dia-de-aula-do-segundo-semestre-3873550.html
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2012/09/ufsc-divulga-calendario-academico-para-semestre-que-comeca-hoje-em-florianopolis-curitibanos-e-joinville-3873587.html
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2012/09/ufsc-divulga-calendario-academico-para-semestre-que-comeca-hoje-em-florianopolis-curitibanos-e-joinville-3873587.html
http://www.estadao.com.br/noticias/vidae,sindicato-de-docentes-federais-decide-manter-greve,925189,0.htm
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-09-03/professores-universitarios-filiados-ao-andes-sn-mantem-greve-ate-quinta-feira
http://www.adjorisc.com.br/educac-o/ufsc-esta-entre-as-dez-melhores-universidades-brasileiras-1.1150019
http://altovalenoticias.com.br/noticias/leitura.php?id=U1GcOVWRxUVUYNWP
http://www.faxaju.com.br/viz_conteudo.asp?id=147953
http://www.adjorisc.com.br/jornais/folhadooeste/impressa/educac-o/educadores-concluem-curso-de-formac-o-continuada-1.1150370
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2012/09/uffs-decide-pelo-fim-da-greve-e-aulas-devem-iniciar-no-dia-10-de-setembro.html
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2012/09/estudantes-da-ufsc-em-joinville-voltam-as-aulas-apos-quase-dois-meses-de-paralisacao-3874677.html
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2012/09/estudantes-da-ufsc-em-joinville-voltam-as-aulas-apos-quase-dois-meses-de-paralisacao-3874677.html
http://www.portaldailha.com.br/noticias/lernoticia.php?titulo=semana_do_jornalismo_da_ufsc_reune_estudantes_e_profissionais&id=14127
http://noticias.r7.com/educacao/noticias/unifesp-guarulhos-nao-tera-calouros-devido-a-greve-20120904.html
http://noticias.r7.com/educacao/noticias/uffs-suspende-greve-e-sobe-para-nove-o-numero-de-universidades-que-vao-retomar-aulas-20120904.html
http://noticias.r7.com/educacao/noticias/uffs-suspende-greve-e-sobe-para-nove-o-numero-de-universidades-que-vao-retomar-aulas-20120904.html
http://www.adjorisc.com.br/jornais/asemana/geral/volta-as-aulas-na-ufsc-1.1150340
http://www.ndonline.com.br/florianopolis/noticias/33541-ufsc-e-considerada-a-nona-melhor-universidade-do-brasil.html
https://www.ufba.br/noticias/estudantes-de-libras-promovem-encontro-nacional-em-salvador

