
 

 
 
 

UFSC NA MÍDIA - CLIPPING  
25 de outubro de 2012 

 

 

 



Diário Catarinense - Serviço 

“Fiscal de prova” 

Coperve / Fiscais / Vestibular 2013 / Campus da UFSC de Florianópolis 

 

 
 

 

Diário Catarinense - Agenda 

“Mostra de Vídeos Catarinenses” 

14ª Mostra de Vídeos Catarinenses – Catavídeo / Oficinas / Inscrições / CCE – UFSC 

 

 



Diário Catarinense 

Geral 

“Lei das cotas: Mercadante pede apoio aos reitores” 

Ministro da Educação, Aloizio Mercadante / Reitores de universidades federais / Políticas de 

acolhimento / Lei de Cotas / Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras – Crub 

 

 
 

 

 

Notícias do Dia 

Tome Nota 

“Aulão” 

10º Aulão dos Livros da UFSC / Centro de Cultura e Eventos / Campus Trindade / 

Inscrições 

 

 

 



Diário Catarinense – Caderno Variedades 

“Woodstock é aqui” 

Festival Universitário de Artes Integradas Ufsctock / Campus da UFSC em Florianópolis / 

Praça da Cidadania / Centro de Ciências Físicas e Matemáticas / Coletivos artísticos 

Cardume Cultural, Sem Fronteiras, Nó, e O Clube / Centro Acadêmico de Artes Cênicas / 

Diretório Central dos Estudantes – DCE / Secretaria de Cultura da UFSC – SeCult 

 

 

 



Notícias do Dia - Caderno Plural 

“Ocupação universitária” 

Festival Universitário de Artes Integradas Ufsctock / Campus da UFSC em Florianópolis / 

Praça da Cidadania / Organizadora geral do evento, Nina Bamberg / Cine Paredão / 

Planetário da UFSC / Sarau Boca de Cena 

 

 



Notícias do Dia 

Cidade 

“Transporte de massa ganha força” 

Quarta ligação Ilha-Continente / Novos projetos / Inscrição de Proposta de Manifestação de 

Interesse – PMI / Transporte coletivo de massa / Secretário de Desenvolvimento Regional 

da Grande Florianópolis, Renato Hinnig / Governador Raimundo Colombo / Logistel / Metrô 

ligeiro de superfície 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

responsabilidade dos veículos. 

 



CLIPPING DIGITAL  

 

 

Clipping dia 23/10/12 

 

UFSC prorroga inscrições do vestibular 2013 e lança novo edital para cotistas 

 

Inscrições para o Vestibular da UFSC abrem para cotistas nesta terça-feira 

 

UFSC Vestibular 2013 - Inscrições prorrogadas 

 

UFSC prorroga inscrições do vestibular 2013 e lança novo edital para cotistas 

 

UFSC prorroga prazo de inscrição para o vestibular 2013 e anuncia como aplicará a Lei de 

Cotas 

 

UFSC (SC) recebe últimas inscrições para o Vestibular 2013 

 

Vestibular 2013: Ufsc abre inscrições para cotistas 

 

14º Catavídeo abre inscrições gratuitas para as oficinas da mostra 

 

Vestibular UFSC/2013 prorroga inscrições até 6/11 

 

UFSC faz ajustes no sistema de cotas para o vestibular 2013 

 

UFSC oferece atendimento psicológico gratuito para estrangeiros 

 

Alesc presta homenagem ao Núcleo de Estudos da Terceira Idade da UFSC 

 

Inscrições para o Vestibular da UFSC abrem para cotistas nesta terça-feira 

 

Inscrições para o Vestibular da UFSC abrem para cotistas nesta terça-feira 

 

UFSC abre inscrições para cotas no vestibular de verão 2013 

 

Projeto 12:30 faz contagem regressiva para o III Festival da Música da UFSC 

 

UFSC lança edital para cotistas e prorroga inscrições para o Vestibular 2013 

 

Fórum discute normas trabalhistas para setor de serviços 

http://vestibular.uol.com.br/ultimas-noticias/2012/10/23/ufsc-prorroga-inscricoes-do-vestibular-2013-e-lanca-novo-edital-para-cotistas.jhtm
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2012/10/inscricoes-para-o-vestibular-da-ufsc-abrem-para-cotistas-nesta-terca-feira.html
http://www.passeiweb.com/vestibular/noticias/23_10_12_ufsc_vestibular_2013_inscricoes_prorrogadas
http://noticias.bol.uol.com.br/educacao/2012/10/23/ufsc-prorroga-inscricoes-do-vestibular-2013-e-lanca-novo-edital-para-cotistas.jhtm
http://guiadoestudante.abril.com.br/vestibular-enem/agenda/ufsc-prorroga-prazo-inscricao-vestibular-2013-anuncia-como-aplicara-lei-cotas-709926.shtml
http://guiadoestudante.abril.com.br/vestibular-enem/agenda/ufsc-prorroga-prazo-inscricao-vestibular-2013-anuncia-como-aplicara-lei-cotas-709926.shtml
http://www.sejabixo.com.br/vestibular/mural2.asp?id=26572
http://tudodepalhoca.com/noticia/426/vestibular-2013--ufsc-abre-inscricoes-para-cotistas
http://www.deolhonailha.com.br/florianopolis/noticias/catavideo_abre_inscricoes_gratuitas_oficinas_mostra.html
http://wp.clicrbs.com.br/otavioauler/2012/10/23/vestibular-ufsc2013-prorroga-inscricoes-ate-611/?topo=67,2,18,,,67
http://www.ndonline.com.br/florianopolis/noticias/36372-ufsc-faz-ajustes-no-sistema-de-cotas-para-o-vestibular-2013.html
http://www.portaldailha.com.br/noticias/lernoticia.php?titulo=ufsc_oferece_atendimento_psicologico_gratuito_para_estrangeiros&id=14956
http://www.portaldailha.com.br/noticias/lernoticia.php?titulo=alesc_presta_homenagem_ao_nucleo_de_estudos_da_terceira_idade_da_ufsc&id=14954
http://www.clicrbs.com.br/especial/sc/radio-cbn-diario/19,1176,3927167,Inscricoes-para-o-Vestibular-da-UFSC-abrem-para-cotistas-nesta-terca-feira.html
http://www.portalsmo.com.br/portal/publicacoes/ler/19023/1/inscricoes+para+o+vestibular+da+ufsc+abrem+para+cotistas+nesta+terca+feira.html
http://www.bandsc.com.br/canais/materia-view.html?id=12494
http://www.portaldailha.com.br/noticias/lernoticia.php?titulo=projeto_12:30_faz_contagem_regressiva_para_o_iii_festival_de_musica_da_ufsc_&id=14951
http://vestibular.brasilescola.com/noticias/ufsc-lanca-edital-para-cotistas-prorroga-inscricoes-para-vestibular/320419.html
http://www.agenciasebrae.com.br/noticia/19146620/ultimas-noticias/forum-discute-normas-trabalhistas-para-setor-de-servicos/


Clipping dia 24/10/12 

 

 

UFSC prorroga inscrições para o Vestibular 2013 

 
Campeonato do Cavalo Quarto de Milha acontece na Mercoláctea 

 
Estudo comprova que uso do simulador diminui acidentes no trânsito 

 
Autoescolas terão aulas com simulador de direção 

 
Autoescolas terão aulas com simulador de direção em 2013 

 
Gestão de resíduos é discutida durante evento em Florianópolis 

 

 

 
 

Clipping dia 25/10/12 

 

Aulão Pró-Enem da UFSC ocorre em nove cidades de Santa Catarina 

 

Greve dos servidores da saúde congestiona HU 

 

http://www.virandobixo.com.br/noticias/NOT,0,0,396255,UFSC+prorroga+inscricoes+para+o+Vestibular+2013.aspx
http://www.agrolink.com.br/noticias/campeonato-catarinense-do-cavalo-quarto-de-milha-acontece-na-mercolactea_158495.html
http://www.jornalbrasil.com.br/?pg=desc-noticias&id=58507&nome=Estudo%20comprova%20que%20uso%20do%20simulador%20diminui%20acidentes%20no%20tr%E2nsito
http://www.gaz.com.br/noticia/374931-autoescolas_terao_aulas_com_simulador_de_direcao.html
http://www.parana-online.com.br/editoria/pais/news/631354/?noticia=AUTOESCOLAS+TERAO+AULAS+COM+SIMULADOR+DE+DIRECAO+EM+2013
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2012/10/gestao-de-residuos-e-discutida-durante-evento-em-florianopolis.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2012/10/aulao-pro-enem-da-ufsc-ocorre-em-nove-cidades-de-santa-catarina.html
http://www.adjorisc.com.br/saude/greve-dos-servidores-da-saude-congestiona-hu-1.1175441#.UIlvrW_A8X0

