
 

 
 

UFSC NA MÍDIA – CLIPPING 
11 de janeiro de 2013 

 

 

 

 



Diário Catarinense (11/01/2013) – Geral 

“Sisu volta a divulgar resultados” 

Inscrições no Sisu / Tribunal Regional Federal / Inep / Advocacia Geral da União / Enem 

 

 
 

Notícias do Dia (11/01/2013) – Carlos Damião 

“Charme” 

Divulgação do resultado do Vestibular UFSC 2013 / Nasareno Costa da Silva 

 

 



Diário Catarinense (11/01/2013) – Geral 

“O primeiro dos 6031” 

Divulgação do resultado do Vestibular UFSC 2013 / Roselane Neckel / Delcio Luiz Castagnaro / Curso de Medicina da UFSC 

 

 
 



Notícias do Dia (11/01/2013) – Cidade 
“Gritos, choro e comemoração” 

Divulgação do resultado do Vestibular UFSC 2013 / Centro de Desportos da UFSC / 

Fernanda Oliveira Gomes / Jussimara Stelich / Nasareno Costa da Silva / Delcio Luiz 
Castagnaro / Roselane Neckel 

 

 
 



A Notícia (11/01/2013) 
Vestibular  

“Dois motivos para comemorar” 

Divulgação do resultado do Vestibular UFSC 2013 / Lucas Eduardo / Curso de Medicina da 
UFSC / Jaraguá do Sul 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
Diário Catarinense (11/01/2013) 

Moacir pereira 

“O novo piso dos professores” 
Reajuste salarial dos professores / MEC / Sinte/SC / Conselho Estadual de Educação / 

Confederação Nacional dos Trabalhadores na Educação 
 

 

A Notícia (11/01/2013) 
Joinville 

“Termina hoje a inscrição para o Sisu” 
Inscrições para o Sisu / Enem / IFSC 

 

 
 
 



Notícias do Dia (11/01/2013) 
Brasil 

“Definido piso de professor” 

Reajuste salarial dos professores / Aloizio Mercadante / Fundeb 
 

 
 

Diário Catarinense (11/01/2013) 
Viviane Devilacqua 
“Vestibular UFSC” 

Barracas no campus da UFSC / Vestibular UFSC 2013 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 

CLIPPING DIGITAL  

 

Notícias de 11/01/2013 

Resultado da vestibular da UFSC faz a alegria de muitos universitários 

Jaraguaense fica em terceiro lugar geral no vestibular na UFSC 

Vestibular UFSC - Federal de Santa Catarina divulga resultado do vestibular 2013 

 

Notícias de 10/01/2013 

Lista de aprovados no vestibular da UFSC é divulgada 

UFSC divulga resultado dos aprovados no Vestibular 2013 

Resultado do Vestibular UFSC será divulgado na tarde de quinta-feira, 10 

Primeiro lugar do vestibular da UFSC conta como conseguiu chegar ao topo 

Divulgada lista de aprovados na UFSC 

Listão do Vestibular UFSC 2013 será afixado no prédio do Centro de Desportos da Universidade 

Meta é aumentar número de ciclovias em 70% até 2014 na Capital 

UFSC divulga lista de aprovados em primeira chamada no vestibular 2013 

UFSC divulga lista de aprovados no vestibular 2013 

Santa Catarina deve alcançar marca de quatro milhões de veículos 

Empresa de tecnologia vai investir R$ 38 milhões no Sapiens Parque em Florianópolis 

 

Notícias de 09/01/2013 

Resultado do Vestibular 2013 da UFSC será divulgado nesta quinta-feira 

Resultado do Vestibular 2013 da UFSC será divulgado nesta quinta-feira 

Familiares de brasileira morta esperam cinzas 

Justiça determina paralisação das obras no terreno antes ocupado pelo Edifício Mussi 

Escritora brasileira ganha prêmio Lumière para a Humanidade 

 

 

 

http://globotv.globo.com/rbs-sc/bom-dia-santa-catarina/v/resultado-da-vestibular-da-ufsc-faz-a-alegria-de-muitos-universitarios/2339257/
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2013/01/jaraguaense-fica-em-terceiro-lugar-geral-no-vestibular-na-ufsc-4007449.html
http://www.noticiasbr.com.br/vestibular-ufsc-federal-de-santa-catarina-divulga-resultado-do-vestibular-2013-92628.html
http://globotv.globo.com/rbs-sc/rbs-noticias-sc/v/lista-de-aprovados-no-vestibular-da-ufsc-e-divulgada/2338837/
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2013/01/ufsc-divulga-resultado-dos-aprovados-no-vestibular-2013.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2013/01/resultado-do-vestibular-ufsc-sera-divulgado-na-tarde-de-quinta-feira-10.html
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2013/01/primeiro-lugar-do-vestibular-da-ufsc-conta-como-conseguiu-chegar-ao-topo-4007021.html
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2013/01/divulgada-lista-de-aprovados-na-ufsc-4006761.html
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2013/01/listao-do-vestibular-ufsc-2013-sera-afixado-no-predio-do-centro-de-desportos-da-universidade-4006530.html
http://www.jornalfloripa.com.br/cidade/index1.php?pg=verjornalfloripa&id=1283
http://guiadoestudante.abril.com.br/vestibular-enem/ufsc-divulga-lista-aprovados-primeira-chamada-vestibular-2013-730613.shtml
http://noticias.terra.com.br/educacao/vestibular/ufsc-divulga-lista-de-aprovados-no-vestibular-2013,8a21c8120f52c310VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2013/01/santa-catarina-deve-alcancar-marca-de-quatro-milhoes-de-veiculos.html
http://www.portaldailha.com.br/noticias/lernoticia.php?titulo=empresa_de_tecnologia_vai_investir_r$_38_milhoes_no_sapiens_parque_em_florianopolis&id=15927
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2013/01/resultado-do-vestibular-2013-da-ufsc-sera-divulgado-nesta-quinta-feira-4005364.html
http://www.jornalfloripa.com.br/cidade/index1.php?pg=verjornalfloripa&id=1257
http://diariosp.com.br/noticia/detalhe/41555/Familiares+de+brasileira+morta+esperam+cinzas
http://www.portaldailha.com.br/noticias/lernoticia.php?titulo=justica_determina_paralisacao_das_obras_no_terreno_antes_ocupado_pelo_edif%C3%ADcio_mussi_&id=15900
http://www.acritica.net/index.php?conteudo=Noticias&id=79234

