
 

 
 
 

UFSC NA MÍDIA - CLIPPING  
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Notícias do Dia - Caderno Plural 

“Círculo de Leitura: Encontro com Néri Pedroso” 

Jornalista Néri Pedroso / Círculo de Leitura de Florianópolis / Sala Harry Laus / Biblioteca 

Universitária da UFSC / Alcides Buss 

 

 
 



Diário Catarinense – Opinião da RBS 

“Fim da fila” 

Ranking mundial sobre educação / Pearson Internacional / Brasil / Alunos dos ensinos 

fundamental e médio / Movimento Projeto Popular Para a Educação 

 

 
 

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

responsabilidade dos veículos. 



CLIPPING DIGITAL  

 

 

 

Clipping dia 26/11/12 

 

 

Jornalista Néri Pedroso participa do Círculo de Leitura de Florianópolis 

Estudante da UFSC está na grande final do Concurso Universitário da CNN 

UFPel tem trabalho selecionado para evento na UFSC  

 

 

Clipping dia 27/11/12 

 

Proselitismo 

Começam as obras do Campus da UFSC em Joinville 

Alunos da UFSC ganham prêmio de jornalismo em São Paulo  

 

 

Clipping dia 28/11/12 

 

Aluno da UFSC ganha prêmio da CNN com matéria sobre Isadora Faber 

"Este menino é um talento", diz professor sobre jovem da UFSC que venceu prêmio da CNN 

Aluno da UFSC ganha prêmio da CNN com matéria sobre Isadora Faber 

Acadêmicos de Agronomia da UFSC de Curitibanos visitam Copercampos 

Acadêmicos de Agronomia da UFSC de Curitibanos visitam Copercampos  

CELESC e UFSC promovem seminário internacional de inovação em eficiência energética 

Reportagem feita por estudantes da UFSC sobre “Diário de Classe”, vence concurso da CNN 

Reportagem sobre aluna catarinense que criou “Diário de Classe” vence concurso da CNN 

Estudante da UFSC é o vencedor do 8º Concurso Universitário de Jornalismo CNN 

Professores de comunicação lançam hoje na UFSC livro que discute os desafios da profissão  

Escritora Veronica Stigger lança o livro ''Delírio de Damasco'' hoje na UFSC  

http://www.adjorisc.com.br/nosso-meio/jornalista-neri-pedroso-participa-do-circulo-de-leitura-de-florianopolis-1.1192688#.ULdoLIfAd-0
http://www.adjorisc.com.br/jornais/asemana/curitibanos/academicos-em-treinamento-1.1192192#.ULdoOofAd-0
http://ccs.ufpel.edu.br/wp/2012/11/26/ufpel-tem-trabalho-selecionado-para-evento-na-ufsc/
http://floripamanha.org/2012/11/proselitismo/
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2012/11/comecam-as-obras-do-campus-da-ufsc-em-joinville-3963599.html
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/noticia/2012/11/alunos-da-ufsc-ganham-premio-de-jornalismo-em-sao-paulo-3964986.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2012/11/aluno-da-ufsc-vence-concurso-da-cnn-com-materia-sobre-isadora-faber.html
http://anoticia.clicrbs.com.br/sc/noticia/2012/11/este-menino-e-um-talento-diz-professor-sobre-jovem-da-ufsc-que-venceu-premio-da-cnn-3965339.html
http://www.cinemacinemas.com.br/2012/11/28/aluno-da-ufsc-ganha-premio-da-cnn-com-materia-sobre-isadora-faber/
http://www.redesul.am.br/Noticias/Geral/28/11/2012/Academicos-de-Agronomia-da-UFSC-de-Curitibanos-visitam-Copercampos/115063/
http://www.maisnova.fm.br/Noticias/esporte/Academicos-de-Agronomia-da-UFSC-de-Curitibanos-visitam-Copercampos/115063/
http://www.fapesc.sc.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1468:2811-celesc-e-ufsc-promovem-seminario-internacional-de-inovacao-em-eficiencia-energetica&catid=8:noticias&Itemid=20
http://acontecendoaqui.com.br/posts/reportagem-feita-por-estudantes-da-ufsc-sobre-diario-de-classe-vence-concurso-da-cnn/
http://portalimprensa.uol.com.br/noticias/brasil/55151/reportagem+sobre+aluna+catarinense+que+criou+diario+de+classe+vence+concurso+da+cnn
http://www.adjorisc.com.br/nosso-meio/estudante-da-ufsc-e-o-vencedor-do-8-concurso-universitario-de-jornalismo-cnn-1.1193574#.ULdoKYfAd-0
http://www.deolhonailha.com.br/florianopolis/noticias/noticia.php?id=24942
http://www.deolhonailha.com.br/florianopolis/noticias/noticia.php?id=24934


Clipping dia 29/11/12 

 

 

Prédio da UFSC começa a sair do papel 

Mestrado e Doutorado UFSC 

Aluno da UFSC vence concurso da CNN com matéria sobre Isadora Faber 

Projeto “Vita et Otium” propõe diretrizes físico-espaciais para o litoral catarinense 

articulado às serras 

 

 

http://www.gazetadejoinville.com.br/site/arquivos/24749
http://www.ufrgs.br/icta/events/mestrado-e-doutorado-ufsc
http://www.minaspirotecnica.com.br/index.php/noticias/12411-aluno-da-ufsc-vence-concurso-da-cnn-com-mat%C3%A9ria-sobre-isadora-faber
http://floripamanha.org/2012/11/projeto-vita-et-otium-propoe-diretrizes-fisico-espaciais-para-o-litoral-catarinense-articulado-as-serras/
http://floripamanha.org/2012/11/projeto-vita-et-otium-propoe-diretrizes-fisico-espaciais-para-o-litoral-catarinense-articulado-as-serras/

