
 

 
 
 

UFSC NA MÍDIA - CLIPPING  
20 de novembro de 2012 

 

 

 



Diário Catarinense - Serviço 

“Centenários” 

UFSC / Evento Quem Faz Cem Anos Ou + 

 

 
 

Diário Catarinense - Serviço 

“Vagas” 

Processo seletivo de transferências e retornos / UFSC / Vagas / Cursos de graduação 

presenciais e à distância 

 

 
 

Diário Catarinense - Vestibular 

“Correção da inscrição na UFSC” 

Vestibular 2013 / Correção de informações / Confirmação de inscrição / Comissão 

Permanente do Vestibular da UFSC – Coperve 

 

 
 

Diário Catarinense - Cacau Menezes 

“Faltam engenheiros” 

Brasil / Carência de engenheiros / Universitários brasileiros 

 

 



Diário Catarinense – Geral 

“Ciência sem Fronteiras: Programa oferece 18 mil bolsas no exterior” 

Programa Ciência sem Fronteiras / Presidente Dilma Rousseff / Espanha / Programa de 

rádio Café com a Presidenta / Estudantes brasileiros / Programa Universidade Para Todos – 

ProUni / Casa do Brasil 

 

 



Notícias do Dia – Caderno Plural 

“Lançamento: Dicionário da obra de José Saramago” 

Professora da UFSC, Salma Ferraz / Lançamento do livro Dicionário dos Personagens da 

Obra de José Saramago / EdFurb 

 

 



A Notícia 

Portal 

“É para bicicletas” 

Alunos da UFSC de Joinville / Concurso de bicicletários sustentáveis / ONG Pedala Joinville / 

Ippuj 

 

  
 

 

 

Notícias do Dia 

Editorial 

“A população sem atendimento” 

Greve dos servidores da saúde / Hospital Universitário – HU / Acirramento de posições / 

Governo / Boletins de ocorrência contra os servidores 

 

 

 

 

 

 



Notícias do Dia 

Geral 

“População sofre com a greve” 

Queda de braço entre Governo e servidores / Greve dos servidores da saúde / Hospital 

Universitário – HU / Diretor–Geral Carlos Alberto Justo da Silva / Boletins de ocorrência 

contra os servidores / Corte de ponto / Contratação de temporários / Secretaria de Estado 

de Saúde / Sindsaúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

responsabilidade dos veículos. 



CLIPPING DIGITAL  

 

 

 

Clipping dia 19/11/12 

 

UFSC divulga edital para transferência e retornos de alunos da graduação 

UFSC homenageia personalidades que completariam cem anos ou mais em 2012 

UFSC divulga edital para transferência e retornos de alunos da graduação 

Guerra do Contestado: Documentário será lançado em Canoinhas 

UFSC divulga edital para transferência e retornos de alunos da graduação 

Confirmação prévia de inscrição no vestibular 2013 da UFSC termina nesta terça-feira 

Começa hoje inscrição para transferência e retorno para graduação da UFSC 

Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC abre vagas 

 

 

 

Clipping dia 20/11/12 

 

Unesc aprova três projetos na área de pesquisa do SUS em parceria com a UFSC 

Vestibular UFSC/2013: confirmação prévia de inscrição termina nesta terça, dia 20 

Produtos confeccionados em Trombudo Central vão compor feira da UFSC 

Celesc e UFSC promovem Seminário Internacional de Inovação em Eficiência Energética 

Acadêmicos da UFSC em treinamento 

 

http://www.portaldailha.com.br/noticias/lernoticia.php?titulo=ufsc_divulga_edital_para_transferencia_e_retornos_de_alunos_da_graduacao&id=15361
http://www.ndonline.com.br/florianopolis/plural/38677-ufsc-homenageia-personalidades-que-completariam-cem-anos-ou-mais-em-2012.html
http://www.adjorisc.com.br/educac-o/ufsc-divulga-edital-para-transferencia-e-retornos-de-alunos-da-graduac-o-1.1188667#.UKufBme2ptI
http://www.adjorisc.com.br/jornais/correiodonorte/guerra-do-contestado-documentario-sera-lancado-em-canoinhas-1.1188849#.UKue_2e2ptI
http://www.portaldailha.com.br/noticias/lernoticia.php?titulo=ufsc_divulga_edital_para_transferencia_e_retornos_de_alunos_da_graduacao&id=15361
http://www.deolhonailha.com.br/florianopolis/noticias/noticia.php?id=24802
http://www.deolhonailha.com.br/florianopolis/noticias/noticia.php?id=24785
http://concursosnobrasil.com.br/concursos/sc/concurso-Universidade-Federal-de-Santa-Catarina.html
http://www.radiocriciuma.com.br/portal/vernoticia.php?id=20323
http://www.clmais.com.br/informacao/45373/
http://altovalenoticias.com.br/noticias/leitura.php?id=U5GcG5URxUUUYNWP
http://www.adjorisc.com.br/jornais/emfoco/geral/celesc-e-ufsc-promovem-seminario-internacional-de-inovac-o-em-eficiencia-energetica-1.1189398#.UKue7me2ptI
http://www.adjorisc.com.br/jornais/asemana/curitibanos/academicos-da-ufsc-em-treinamento-1.1189151#.UKue-2e2ptI

