
 

 
 
 

UFSC NA MÍDIA - CLIPPING  
06 de novembro de 2012 

 

 

 



Diário Catarinense – Cacau Menezes 

“E agora, UFSC?” 

UFSC / Centro de Eventos / Suspensão de eventos pagos / Licitação / Teatro da UFSC / 

Espetáculo pago / Notícias da UFSC / Espetáculo Folclore Ilhéu 

 

 

Diário Catarinense – Cacau Menezes 

“Carestia” 

Estudantes / Prova do Enem / UFSC / Preço da garrafa de água 

 

 

Diário Catarinense – Caderno Vestibular 

“De olho nas inscrições: UFSC” 

Inscrições / Vestibular da UFSC 2013 / Enem 

 

 



Diário Catarinense – Caderno Vestibular 

“Redação: Seja uma máquina de escrever” 

Vestibular / Redação / Udesc / UFSC / Mestre em Educação pela UFSC, Cyntia de Oliveira e 

Silva 

 

 
 

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

responsabilidade dos veículos 



CLIPPING DIGITAL  

 

Clipping dia 02/11/12 
 
 

Mais de 100 mil alunos fazem provas do Enem neste fim de semana em SC 
 

Mais de 100 mil alunos fazem provas do Enem neste fim de semana em SC 
 

Veja histórias de quem vai prestar o Enem 2012 
 

Residência traz 16 tradutores ao Brasil 

 
Tradutores estrangeiros no Brasil 

 
Plano diretor e verão estão entre prioridades iniciais de Cesar Souza Junior em 

Florianópolis 

 
Residência traz 16 tradutores ao Brasil 

 

 
Clipping dia 03/11/12 

 
 

Trânsito dificulta chegada de alunos na prova do Enem na UFSC 
 

Trânsito dificulta chegada de alunos na prova do Enem na UFSC 

 
Estudantes de Santa Catarina avaliam o primeiro dia de provas do Enem 

 
Estudantes começam a chegar para a prova do Enem em Florianópolis 

 
Alunos da Grande Florianópolis consideram as questões do Enem extensas e cansativas 

 

Provas do Enem ocorrem neste final de semana 
 

Últimos dias para inscrições do Vestibular da UFSC 
 

Projetos de rotas seguras para bikes demoram para sair do papel na Capital 

 
Trânsito dificulta chegada de alunos na prova do Enem na UFSC 

 
Tudo está na prevenção 

 

 

Clipping dia 04/11/12 

 

Fiscais incentivam correria dos atrasados no 2° dia de Enem na UFSC 

 
Estudantes fazem segundo dia de provas do Enem na UFSC 

 

http://sistema103.com/103/noticias/93817/Mais+de+100+mil+alunos+fazem+provas+do+Enem+neste+fim+de+semana+em+SC.html
http://g1.globo.com/educacao/enem/2012/noticia/2012/11/mais-de-100-mil-alunos-fazem-provas-do-enem-neste-fim-de-semana-em-sc.html
http://g1.globo.com/educacao/noticia/2012/11/veja-historias-de-quem-vai-prestar-o-enem-2012.html
http://www.comerciodojahu.com.br/noticia.asp?id=1264999&titulo=Resid%C3%AAncia+traz+16+tradutores+ao+Brasil
http://www.jornalbrasil.com.br/?pg=desc-noticias&id=59625
http://m.diariocatarinense.com.br/noticias/todas/a3939325
http://m.diariocatarinense.com.br/noticias/todas/a3939325
http://noticias.bol.uol.com.br/entretenimento/2012/11/02/residencia-traz-16-tradutores-ao-brasil.jhtm
http://anoticia.clicrbs.com.br/sc/noticia/2012/11/transito-dificulta-chegada-de-alunos-na-prova-do-enem-na-ufsc-3939757.html
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2012/11/transito-dificulta-chegada-de-alunos-na-prova-do-enem-na-ufsc-3939757.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2012/11/estudantes-de-santa-catarina-avaliam-o-primeiro-dia-de-provas-do-enem.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2012/11/estudantes-comecam-chegar-para-prova-do-enem-em-florianopolis.html
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2012/11/alunos-da-grande-florianopolis-consideram-as-questoes-do-enem-extensas-e-cansativas-3939780.html
http://www.grupocorreiodosul.com.br/jornal/noticias/principal/provasdoenemocorremnestefinaldesemana/
http://tudodepalhoca.com/noticia/654/ultimos-dias-para-inscricoes-do-vestibular-da-ufsc
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2012/11/projetos-de-rotas-seguras-para-bikes-demoram-para-sair-do-papel-na-capital-3939765.html
http://www.votebrasil.com/noticia/regional/transito-dificulta-chegada-de-alunos-na-prova-do-enem-na-ufsc
http://www.notisul.com.br/n/entrevista/tudo_esta_na_prevencao-38431
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2012/11/fiscais-incentivam-correria-dos-atrasados-no-2-dia-de-enem-na-ufsc.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2012/11/estudantes-fazem-segundo-dia-de-provas-do-enem-na-ufsc.html


Clipping dia 05/11/12 
 

 

 

UFSC sedia Seminário Catarinense em Defesa do SUS 

Residência traz 16 tradutores ao Brasil 

Ciência e tecnologia na produção leiteira  

Terça-feira (6) é o último dia para se inscrever no Vestibular UFSC 2013 

Inscrições para Vestibular UFSC/2013 terminam nesta terça-feira 

Inscrições para o vestibular 2013 da UFSC terminam às 23h59 desta terça-feira 

Vestibular UFSC/2013: inscrições terminam nesta terça 

Projeto Ciclo de Palestras Pedra Branca organiza novo evento para discutir a cidade e a 
questão da sustentabilidade 

 
Pesquisa da Fiocruz Minas sobre vacina contra doença de Chagas é premiada 

 

Peça "A Vida Como Ela é..." será exibida em Florianópolis nesta segunda 
 

Inscrições para o vestibular 2013 da UFSC terminam às 23h59 desta terça-feira 
 

Os exemplos que Florianópolis poderia seguir para atender melhor os ciclistas 

 
Governo promete despolitizar gestão das companhias docas 

 
Santa Catarina tem menores índices de abstenção nos dois dias do Enem 

 
Ufsc e Unisul esclarecem compra de imóvel em Araranguá 

 

Santa Catarina tem menores índices de abstenção nos dois dias do Enem 
 

Alunos que fizeram Enem na UFSC acham complicado tema de redação 

UFSC encerra inscrições para o Vestibular 2013 nesta terça 

UFSC 2013: Inscrições até 6/11 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

http://www.portaldailha.com.br/noticias/lernoticia.php?titulo=ufsc_sedia_seminario_catarinense_em_defesa_do_sus&id=15138
http://diariodonordeste.globo.com/materia.asp?codigo=1200105
http://www.sonoticias.com.br/agronoticias/mostra.php?id=56406
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2012/11/terca-feira-6-e-o-ultimo-dia-para-se-inscrever-no-vestibular-ufsc-2013.html
http://www.portaldailha.com.br/noticias/lernoticia.php?id=15143
http://www.deolhonailha.com.br/florianopolis/noticias/noticia.php?id=24615
http://www.adjorisc.com.br/educac-o/vestibular-ufsc-2013-inscric-es-terminam-nesta-terca-1.1181228#.UJkj82_A8X0
http://floripamanha.org/2012/11/em-foco-o-urbanismo/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=em-foco-o-urbanismo
http://floripamanha.org/2012/11/em-foco-o-urbanismo/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=em-foco-o-urbanismo
http://portal.fiocruz.br/pt-br/content/pesquisa-da-fiocruz-minas-sobre-vacina-contra-doen%C3%A7a-de-chagas-%C3%A9-premiada
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/variedades/noticia/2012/11/peca-a-vida-como-ela-e-sera-exibida-em-florianopolis-nesta-segunda-3940921.html
http://www.deolhonailha.com.br/florianopolis/noticias/inscricoes_para_o_vestibular_2013_da_ufsc_terminam_as_23h59_desta_terca-feira.html
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2012/11/os-exemplos-que-florianopolis-poderia-seguir-para-atender-melhor-os-ciclistas-3940841.html
http://www.portalnaval.com.br/noticia/35425/governo-promete-despolitizar-gestao-das-companhias-docas
http://sistema103.com/103/noticias/93906/Magistrados-prometem-parar-para-protestar-contra-sal%C3%A1rios.html
http://portal.contato.net/noticias/index.php?acao=noticia&noticia=079448
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2012/11/santa-catarina-tem-menores-indices-de-abstencao-nos-dois-dias-do-enem.html
http://www.clicperfil.com.br/noticia/4394
http://www.virandobixo.com.br/noticias/NOT,0,0,396641,UFSC+encerra+inscricoes+para+o+Vestibular+2013+nesta+terca.aspx
http://noticias.infoescola.com/vestibular/ufsc-2013-inscricoes-ate-611/


Clipping dia 06/11/12 
 

Inscrições para o Processo Seletivo 2013 da UFSC terminam hoje 

Inscrições para o vestibular 2013 da UFSC se encerram hoje 

UFSC encerra inscrições para o vestibular 2013 às 23h59 desta terça 

UFSC encerra inscrições para o vestibular 2013 às 23h59 desta terça 

Inscrições para o Processo Seletivo 2013 da UFSC terminam hoje 

Professores da UFSC lançam livro hoje no Centro de Ciências da Educação 

Inscrições para o Vestibular 2013 da UFSC encerram hoje 

 

http://vestibular.brasilescola.com/noticias/inscricoes-para-processo-seletivo-2013-ufsc-terminam-hoje/320721.html
http://noticias.terra.com.br/educacao/vestibular/noticias/0,,OI6280102-EI12889,00-Inscricoes+para+o+vestibular+da+UFSC+se+encerram+hoje.html
http://vestibular.uol.com.br/ultimas-noticias/2012/11/06/ufsc-encerra-inscricoes-para-o-vestibular-2013-as-23h59-desta-terca.jhtm
http://vestibular.uol.com.br/ultimas-noticias/2012/11/06/ufsc-encerra-inscricoes-para-o-vestibular-2013-as-23h59-desta-terca.jhtm
http://vestibular.brasilescola.com/noticias/inscricoes-para-processo-seletivo-2013-ufsc-terminam-hoje/320721.html
http://www.deolhonailha.com.br/florianopolis/noticias/noticia.php?id=24622
http://altovalenoticias.com.br/noticias/leitura.php?id=U5GcC1UV1EXUYNWP

