
 

 
 
 

UFSC NA MÍDIA - CLIPPING  
15 e 16 de dezembro de 2012 

 

 

 



Notícias do Dia 

Tome Nota 

“Teatro” 

Teatro da Igrejinha da UFSC / Espetáculo Diálogo em Preto e Branco para o Monólogo de 

Miguel / Edital de Apoio à Cultura / Fundação Franklin Cascaes 

 

 
 

 

A Notícia 

Joinville 

“Matemática” 

UFSC de Joinville / Curso gratuito de aprimoramento para professores de matemática do 

ensino médio / Inscrições 

 

 
 

 

Diário Catarinense 

Trânsito 24h 

“Ônibus extra na Capital” 

Vestibular da UFSC / Transporte coletivo / Viagens extras / OAB / Udesc 

 

  

 



Diário Catarinense 

Marcos Espíndola 

“Salim na tevê” 

Documentário Salim na Intimidade – Maktub / Zeca Pires / TV UFSC 

 

 
 

Diário Catarinense 

Marcos Espíndola 

“Obra em progresso” 

Artista visual Betinha Trevisan / Painel Caderno em Construção / Biblioteca da UFSC 

 

 



Diário Catarinense 

Geral 

“É hoje: Vestibular da UFSC começa em Santa Catarina” 

Vestibular 2013 da UFSC / Campi de Araranguá, Joinville, Florianópolis e Curitibanos / 

Deslocamento / O que levar / Orientações / Ônibus extras 

 

 

 



A Notícia 

Joinville 

“UFSC: 3 mil farão vestibular em Joinville” 

Vestibular 2013 da UFSC / Curso de Engenharia da Mobilidade / UFSC de Joinville / 

Horários / Provas 

 

 

 
 

 

 

 



Notícias do Dia 

Geral 

“Vestibular da UFSC: provas a partir de sábado” 

Vestibular 2013 da UFSC / Deslocamento / Ônibus extras / Comissão Permanente do 

Vestibular – Coperve / Professor Júlio Szeremeta / Orientações / O que levar / Horários / 

Provas 

 

 
 



Diário Catarinense 

Cultura 

“O Tesouro do Morro da Igreja” 

Morro da Igreja / Planalto Serrano Catarinense / Filme O Tesouro do Morro da Igreja / 

Mestre em Língua Inglesa e Literatura Correspondente pela UFSC, Maria Helena Noronha 

 

 

 



Diário Catarinense 

Moacir Pereira 

“O esforço de Stemmer” 

Engenheiro José Henrique Orofino da Luz Fontes / UFSC / Reitor Caspar Erich Stemmer / 

Conclusão das obras do Hospital Universitário 

 

 

 

 

 

 

 



Diário Catarinense 

Opinião da RBS 

“A cultura da fraude” 

Polícia Federal / Fraudes em vestibulares de Medicina / Quadrilhas / Fraude estudantil / Má 

formação moral / Crime / Operação Calouro / Instituições educacionais / Mecanismos de 

controle / Lisura e equidade nas disputas de vagas 

 

 

 



Diário Catarinense – Estela Benetti 

“Como proteger seu dinheiro” 

Professor de Finanças Pessoais da UFSC, Jurandir Sell Macedo / 13º Salário / Perfil de 

investimentos / Reserva de imprevistos / Educação financeira / Imóveis 

 

  
 

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

responsabilidade dos veículos. 

 



CLIPPING DIGITAL  

 

 

 

 

Clipping dia 14/12/12 

 

Cerca de três mil fazem prova do vestibular da UFSC em Joinville 
 

Encontro nesta segunda vai tratar da gestão da costa do País 

 
 

 

Clipping dia 15/12/12 

 
 

Vestibular 2013 da UFSC começa neste sábado com 36.529 inscritos 

 
Pesquisadores da UFSC vencem II Prêmio Valorização da Biodiversidade 

 
Candidatos falam da expectativa para o Vestibular 2013 da UFSC 

 

Começa neste sábado vestibular 2013 para UFSC; provas acontecem às 14h 
 

Textos longos e cálculos marcaram primeiros dias de provas da UFSC 
 

Começa primeira prova do vestibular 2013 da UFSC 

 
Professor analisa primeira prova da UFSC e dá dicas para os próximos dias 

 
Abstenção no primeiro dia de provas da UFSC chega a 15,53% 

 
Vestibular da UFSC começa neste sábado em 23 cidades de Santa Catarina 

 

Professor universitário orienta pais durante o vestibular da UFSC 
 

IEE é o local com mais vestibulandos da UFSC em Florianópolis 
 

Medicina atrai candidatos de diversos estados para o vestibular da UFSC 

 
Até os cachorros da família foram parar no Campus da UFSC 

 
Começa primeira prova do vestibular 2013 da UFSC 

 

Índice de abstenção do primeiro dia de Vestibular da UFSC é de 15,53% 
 

Gabarito do primeiro dia do vestibular da UFSC será anunciado no domingo 
 

Portões fecham e candidatos perdem primeiro dia de provas do Vestibular 

http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/noticia/2012/12/cerca-de-tres-mil-fazem-prova-do-vestibular-da-ufsc-em-joinville-3983088.html
http://invertia.terra.com.br/sustentabilidade/noticias/0,,OI6379997-EI10411,00-Encontro+nesta+segunda+vai+tratar+da+gestao+da+costa+do+Pais.html
http://sistema103.com/103/noticias/95810/Vestibular+2013+da+UFSC+come%C3%A7a+neste+s%C3%A1bado+com+36.529+inscritos.html
http://www.fapesc.sc.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1490:1512-pesquisadores-da-ufsc-vencem-ii-premio-valorizacao-da-biodiversidade&catid=8:noticias&Itemid=20
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2012/12/candidatos-falam-da-expectativa-para-o-vestibular-2013-da-ufsc.html
http://vestibular.uol.com.br/ultimas-noticias/2012/12/15/comeca-neste-sabado-vestibular-2013-para-ufsc-provas-acontecem-as-14h.jhtm
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2012/12/textos-longos-e-calculos-marcaram-primeiros-dias-de-provas-da-ufsc-3984166.html
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2012/12/comeca-primeira-prova-do-vestibular-2013-da-ufsc-3983792.html
http://www.clicrbs.com.br/especial/sc/horadesantacatarina/19,0,3983900,Professor-analisa-primeira-prova-da-UFSC-e-da-dicas-para-os-proximos-dias.html
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2012/12/abstencao-no-primeiro-dia-de-provas-da-ufsc-chega-a-15-53-3983873.html
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2012/12/vestibular-da-ufsc-comeca-neste-sabado-em-23-cidades-de-santa-catarina-3983758.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2012/12/professor-universitario-orienta-pais-durante-o-vestibular-da-ufsc.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2012/12/iee-e-o-local-com-mais-vestibulandos-da-ufsc-em-florianopolis.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2012/12/medicina-atrai-candidatos-de-diversos-estados-para-o-vestibular-da-ufsc.html
http://www.clicrbs.com.br/especial/sc/horadesantacatarina/19,0,3983863,Ate-os-cachorros-da-familia-foram-parar-no-Campus-da-UFSC.html
http://www.clicrbs.com.br/especial/sc/jsc/19,6,3983792,Portoes-da-UFSC-ja-estao-abertos-para-as-provas-do-vestibular-2013.html
http://ricmais.com.br/sc/noticia/indice-de-abstencao-do-primeiro-dia-de-vestibular-da-ufsc-e-de-1553/
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2012/12/gabarito-do-primeiro-dia-do-vestibular-da-ufsc-sera-anunciado-no-domingo.html?noAudience=true
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2012/12/portoes-fecham-e-candidatos-perdem-primeiro-dia-de-provas-do-vestibular.html


 
Alunos sabatistas só começam a fazer a prova depois que o sol se pôr 

 

Vestibular da UFSC tem correria e choro de quem não conseguiu fazer as provas 
 

Estudantes perdem a hora e não conseguem fazer as provas do primeiro dia do vestibular 
da UFSC 

 

Confira a galeria de fotos do Vestibular 2013 da UFSC 
 

Gabarito Vestibular UFSC 2013 prova de sábado às 8h de domingo e demais dias após 
aplicação 

 

Com 36.529 inscritos, o vestibular 2013 da UFSC começa hoje 

 

 

 

 

 

Clipping dia 16/12/12 

 

 
UFSC libera gabarito do primeiro dia de vestibular 

 

UFSC divulga provas e gabaritos do 1º dia do vestibular 2013 
 

UFSC libera gabarito do primeiro dia de vestibular 
 

Candidatos levam lanches para enfrentar a maratona de provas da UFSC 

 
Mais de 6 mil alunos não compareceram ao segundo dia de provas da UFSC 

 
Candidatos fazem segundo dia de provas do vestibular 2013 para UFSC 

 

Estudantes de vários estados encaram segundo dia de provas na UFSC 
 

Ambiente tranquilo no segundo dia de provas do vestibular da UFSC 
 

Divulgado gabarito do segundo dia de provas do Vestibular da UFSC 

 
UFSC libera gabarito do primeiro dia de vestibular 

 
UFSC libera gabarito do primeiro dia de vestibular 

 

Portões fecham e provas começam no segundo dia do Vestibular UFSC 
 

Candidatos fazem segundo dia de provas do vestibular 2013 para UFSC 

 

 

 

 

http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2012/12/alunos-sabatistas-so-comecam-fazer-prova-depois-que-o-sol-se-por.html
http://ndonline.com.br/florianopolis/noticias/40918-o-vestibular-da-ufsc-e-o-desespero-dos-atrasados.html
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/noticia/2012/12/estudantes-perdem-a-hora-e-nao-conseguem-fazer-as-provas-do-primeiro-dia-do-vestibular-da-ufsc-3983808.html
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/noticia/2012/12/estudantes-perdem-a-hora-e-nao-conseguem-fazer-as-provas-do-primeiro-dia-do-vestibular-da-ufsc-3983808.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/fotos/2012/12/confira-galeria-de-fotos-do-vestibular-2013-da-ufsc.html
http://www.dihitt.com.br/barra/gabarito-vestibular-ufsc-2013-prova-de-sabado-as-8h-de-domingo-e-demais-dias-apos-aplicacao
http://www.dihitt.com.br/barra/gabarito-vestibular-ufsc-2013-prova-de-sabado-as-8h-de-domingo-e-demais-dias-apos-aplicacao
http://www.dihitt.com.br/barra/gabarito-vestibular-ufsc-2013-prova-de-sabado-as-8h-de-domingo-e-demais-dias-apos-aplicacao
http://noticias.terra.com.br/educacao/vestibular/com-36529-inscritos-o-vestibular-2013-da-ufsc-comeca-hoje,d915fcf744a9b310VgnVCM3000009acceb0aRCRD.html
http://www.clicrbs.com.br/especial/sc/jsc/19,0,3983923,UFSC-libera-gabarito-do-primeiro-dia-de-vestibular.html
http://noticias.terra.com.br/educacao/vestibular/ufsc-divulga-provas-e-gabaritos-do-1-dia-do-vestibular-2013,f001942b634ab310VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2012/12/ufsc-libera-gabarito-do-primeiro-dia-de-vestibular-3983923.html
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2012/12/candidatos-levam-lanches-para-enfrentar-a-maratona-de-provas-da-ufsc-3984003.html
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2012/12/mais-de-6-mil-alunos-nao-compareceram-ao-segundo-dia-de-provas-da-ufsc-3983991.html
http://vestibular.uol.com.br/ultimas-noticias/2012/12/16/candidatos-fazem-segundo-dia-de-provas-do-vestibular-2013-para-ufsc.jhtm
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2012/12/estudantes-de-varios-estados-encaram-segundo-dia-de-provas-na-ufsc-3983952.html
http://ndonline.com.br/florianopolis/noticias/40940-ambiente-tranquilo-no-segundo-dia-de-provas-do-vestibular-da-ufsc.html
http://ndonline.com.br/florianopolis/noticias/40940-ambiente-tranquilo-no-segundo-dia-de-provas-do-vestibular-da-ufsc.html
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2012/12/divulgado-gabarito-do-segundo-dia-de-provas-do-vestibular-da-ufsc-3984251.html
http://m.zerohora.com.br/noticias/todas/a3983923
http://sistema103.com/103/noticias/95840/UFSC_libera_gabarito_do_primeiro_dia_de_vestibular.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2012/12/portoes-fecham-e-provas-comecam-no-segundo-dia-do-vestibular-ufsc.html
http://noticias.bol.uol.com.br/educacao/2012/12/16/candidatos-fazem-segundo-dia-de-provas-do-vestibular-2013-para-ufsc.jhtm

