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Diário Catarinense (08/01/2013) – Geral 

“Estudante da UFSC morre em estação de esqui na França” 

Falecimento de Laís Brandão Feilstrecker / UFSC / estação de esqui AX 3 Domaines / curso 

de Engenharia Sanitária e Ambiental / Intercâmbio / INSA / Luiz Carlos Pinheiro 

 



 Notícias do Dia (08/01/2013) – Cidade 

“Estudante da UFSC morre na França” 

Falecimento de Laís Brandão Feilstrecker / UFSC / estação de esqui AX 3 Domaines / curso 

de Engenharia Sanitária e Ambiental / Intercâmbio / Lúcia Helena Pacheco 

 

 
 

 

 

 



A Notícia (08/01/2013) – Estado 

“Família espera cinzas de jovem” 

Falecimento de Laís Brandão Feilstrecker / UFSC / estação de esqui AX 3 Domaines / curso de Engenharia Sanitária e Ambiental / 

Intercâmbio / INSA / Luiz Carlos Pinheiro / Embaixada do Brasil na França 

 

 
 



Notícias do Dia (08/01/2013) 
Brasil 

“MEC: número de inscrições já passam de 1 mi” 

Inscrições no Sisu / MEC / Enem 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



CLIPPING DIGITAL  

 

Notícias de 08/01/2013 
Itamaraty confirma cremação de corpo de estudante morta na França 
Corpo de estudante que morreu na França deve ser trazido por amiga 

Estudante brasileira que morreu em estação de esqui será cremada na França 
Família aguarda cinzas de aluna da UFSC que morreu após acidente na França 

 
Notícias de 07/01/2013 

Estudante catarinense morre em estação de esqui na França 
Estudante da UFSC morreu em um acidente numa estação de esqui, na França 

Brasileira morre em estação de esqui na França 
Estudante brasileira morre em estação de esqui na França 

Cinzas de brasileira morta na França serão trazidas por colega 
Estudante da UFSC morre em estação de esqui na França, onde fazia intercâmbio 

Família aguarda cinzas de aluna da UFSC que morreu após acidente na França 
Estudante da UFSC morre após sofrer acidente em estação de esqui na França, país onde fazia intercâmbio 

Projeto pretende legalizar prostituição para evitar abusos durante a Copa 
Maratona Cultural de Florianópolis bate recorde de inscritos 

 

Notícia de 06/01/2013 
USP vai negociar livre acesso às suas pesquisas 

 
Notícia de 05/01/2013 

USP negociará acesso aberto às suas pesquisas 
 

Notícias de 04/01/2013 
Restaurante Universitário da UFSC ganhará ala vegetariana em 2013 

"Meus pais não têm faculdade e choraram com a aprovação" 
UFC ofertará licenciatura em Letras-Libras no Sisu 2013 

 

http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2013/01/itamaraty-confirma-cremacao-de-corpo-de-estudante-morta-na-franca.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2013/01/corpo-de-estudante-que-morreu-na-franca-deve-ser-trazido-por-amiga.html
http://odia.ig.com.br/portal/brasil/estudante-brasileira-que-morreu-em-esta%C3%A7%C3%A3o-de-esqui-ser%C3%A1-cremada-na-fran%C3%A7a-1.533459
http://www.jornalfloripa.com.br/cidade/index1.php?pg=verjornalfloripa&id=1238
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2013/01/estudante-catarinense-morre-em-estacao-de-esqui-na-franca.html
http://globotv.globo.com/rbs-sc/rbs-noticias-sc/v/estudante-da-ufsc-morreu-em-um-acidente-numa-estacao-de-esqui-na-franca/2331955/
http://odia.ig.com.br/portal/brasil/brasileira-morre-em-esta%C3%A7%C3%A3o-de-esqui-na-fran%C3%A7a-1.533068
http://www.jb.com.br/internacional/noticias/2013/01/07/estudante-brasileira-morre-em-estacao-de-esqui-na-franca/
http://news.google.com.br/news/url?sr=1&sa=t&ct2=pt-BR_br%2F0_0_s_6_0_t&usg=AFQjCNF9m8of9gXPcJZcs1eKwkt7p8SbBQ&did=1905e281a4885efc&sig2=DobPKEBRK7LKIgebnyVfAA&cid=52778194807693&ei=IWTsUODrJc-1tweVHg&rt=STORY&vm=STANDARD&url=http%3A%2F%2Fwww.tribunahoje.com%2Fnoticia%2F51277%2Fmundo%2F2013%2F01%2F07%2Fcinzas-de-brasileira-morta-na-franca-serao-trazidas-por-colega.html
http://news.google.com.br/news/url?sr=1&sa=t&ct2=pt-BR_br%2F0_0_s_8_0_t&usg=AFQjCNFS1ssXaSOX4uiFj0tSvkzW0jTotA&did=859aab27393af595&sig2=NbZVzNu-INh2oT49OomRPQ&cid=52778194807693&ei=IWTsUODrJc-1tweVHg&rt=STORY&vm=STANDARD&url=http%3A%2F%2Fwww.jornalfloripa.com.br%2Fcidade%2Findex1.php%3Fpg%3Dverjornalfloripa%26id%3D1166
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2013/01/familia-aguarda-cinzas-de-aluna-da-ufsc-que-morreu-apos-acidente-na-franca-4003492.html
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2013/01/estudante-da-ufsc-morre-apos-sofrer-acidente-em-estacao-de-esqui-na-franca-pais-onde-fazia-intercambio-4003269.html
http://www.em.com.br/app/noticia/nacional/2013/01/07/interna_nacional,341509/projeto-pretende-legalizar-prostituicao-para-evitar-abusos-durante-a-copa.shtml
http://news.google.com.br/news/url?sr=1&ct2=pt-BR_br%2F1_0_s_10_1_a&sa=t&usg=AFQjCNG70ps8vi0XaNXYyTSbNiIUlBaa0A&cid=7425983812229914137&url=http%3A%2F%2Fwww.portaldailha.com.br%2Fnoticias%2Flernoticia.php%3Fid%3D15878&ei=xGLsUNidMs-1tweVHg&sig2=KL_XeTEGrkuZ_azcXrXuvA&rt=SECTION&vm=STANDARD&bvm=section&twa=f&did=7425983812229914137&sid=top-stories
http://www.portalaz.com.br/noticia/geral/258758_usp_vai_negociar_livre_acesso_as_suas_pesquisas.html
http://news.google.com.br/news/url?sr=1&ct2=pt-BR_br%2F1_0_s_13_1_a&sa=t&usg=AFQjCNFnYdDILoQMUPHALH0NlzZw6kfFVg&cid=-4480954688516506677&url=http%3A%2F%2Fnoticias.r7.com%2Feducacao%2Fnoticias%2Fusp-negociara-acesso-aberto-as-suas-pesquisas-20130105.html&ei=3GXsUMjnKc-1tweVHg&sig2=SPpHTL_IFr046kLt3knMqA&rt=SECTION&vm=STANDARD&bvm=section&twa=f&did=-4480954688516506677&sid=top-stories
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2013/01/restaurante-universitario-da-ufsc-ganhara-ala-vegetariana-em-2013.html
http://maringa.odiario.com/maringa/noticia/715398/meus-pais-nao-tem-faculdade-e-choraram-com-a-aprovacao/
http://concursoseempregos.opovo.com.br/app/universidades/noticias/2013/01/04/internanoticiaconcursos,2229/ufc-ofertara-licenciatura-em-letras-libras-no-sisu-2013.shtml

