
 
 

UFSC NA MÍDIA – CLIPPING 
16 de abril de 2013 

 
 

 

 



Diário Catarinense 

Cacau Menezes 

“Doutorado” 

UFSC / Doutorado em Jornalismo / Programa de Pós-Graduação em Jornalismo da UFSC 

 

 

 

Diário Catarinense 

Serviço 

“Jornalismo” 

Programa de Pós-Graduação em Jornalismo da UFSC / 3º Simpósio de Pesquisa Avançada 

em Jornalismo 

 

 
 

 

Diário Catarinense 

Serviço 

“Educação” 

Secretaria de Relações Internacionais da UFSC / Palestra / Cláudio Ushiwata / Bolsas de 

estudos oferecidas pelo governo japonês / Auditório da Engenharia de Produções e 

Sistemas do CTC 

 

 



Diário Catarinense 

Caderno Vestibular - Literatura 

Romance Helena / Machado de Assis / Doutora em Teoria Literária pela UFSC, Cláudia 

Silveira 

 

 



Diário Catarinense 

Caderno Vestibular 

“Medicina: Opção para os fortes” 

Vestibulandos / Curso de Medicina da UFSC / Coperve / Relação de candidatos por vaga / 

Exame Nacional do Ensino Médio / Ministério da Educação – MEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jornal Enfoque Popular 

Geral 

“Paralisação na UFSC” 

Curso de Engenharia de Computação da UFSC / Campus de Araranguá / Paralisação / Falta 

de intérprete para aluno com deficiência auditiva / Reitora Roselane Neckel / Curso de 

Tecnologia da Informação e Comunicação / Falta de professor de Língua Brasileira de Sinais 

– LIBRAS 

 

 

 

 

Jornal Enfoque Popular 

Editorial 

Curso de Engenharia de Computação da UFSC / Campus de Araranguá / Paralisação / Falta 

de intérprete para aluno com deficiência auditiva 

 

 

 

 

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

responsabilidade dos veículos. 



CLIPPING DIGITAL 

 

 

 

 

Clipping dia 12/04/13 

 

 

 

UFSC sedia seminário internacional sobre africanidades 

 

UFSC sedia evento internacional Coleções Literárias: Textos/Imagens 

 

 

 

 

Clipping dia 13/04/13 

 

 

CI debate eletricidade alternativa em ciclo sobre energia e desenvolvimento 

 

Comissão de Infraestrutura debate eletricidade alternativa 

 

 

 

 

Clipping dia 15/04/13 

 

 

UFSC sedia seminário internacional sobre africanidades 

 

Cancelamento dos alvarás 

 

Educação a distância nas universidades é tema de simpósio na UFSC 

 

Ministério dos Transportes libera consulta a projeto de trem no RS 

Simpósio na UFSC debate educação a distância nas universidades 

Udesc e Ufsc buscam nova sede em Criciúma 

"Na hora o barulho foi alto eo chão tremeu todo", diz estudante da UFSC que presenciou 

explosões nos EUA 

Exercícios físicos e alimentação adequada reduzem riscos cardiovasculares em crianças 

obesas 

 

 

http://www.portaldailha.com.br/noticias/lernoticia.php?titulo=ufsc_sedia_seminario_internacional_sobre_africanidades&id=17255
http://www.portaldailha.com.br/noticias/lernoticia.php?titulo=ufsc_sedia_evento_internacional_colecoes_literarias:_textos/imagens&id=17248
http://www.jornalbrasil.com.br/?pg=desc-noticias&id=80878&nome=CI%20debate%20eletricidade%20alternativa%20em%20ciclo%20sobre%20energia%20e%20desenvolvimento
https://www12.senado.gov.br/noticias/jornal/edicoes/2013/04/15/comissao-de-infraestrutura-debate-eletricidade-alternativa
http://www.andifes.org.br/?p=19073
http://floripamanha.org/2013/04/cancelamento-dos-alvaras/
http://www.portaldailha.com.br/noticias/lernoticia.php?titulo=educacao_a_distancia_nas_universidades_e_tema_de_simposio_na_ufsc&id=17283
http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2013/04/ministerio-dos-transportes-libera-consulta-projeto-de-trem-no-rs.html
http://www.adjorisc.com.br/agenda/simposio-na-ufsc-debate-educac-o-a-distancia-nas-universidades-1.1261184
http://www.atribunanet.com/noticia/udesc-e-ufsc-buscam-nova-sede-em-criciuma-90798
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=4&ved=0CDUQqQIoADAD&url=http%3A%2F%2Fzerohora.clicrbs.com.br%2Frs%2Fmundo%2Fnoticia%2F2013%2F04%2Fna-hora-o-barulho-foi-alto-e-o-chao-tremeu-todo-diz-estudante-da-ufsc-que-presenciou-explosoes-nos-estados-unidos-4107244.html&ei=EoVtUc7PA4TM9QTG-YCACg&usg=AFQjCNElUdM6j0jGJP_9JQCNcpJEAzLToQ&sig2=pKVDqyRzjSN7gdhvWnnIEA&cad=rja
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=4&ved=0CDUQqQIoADAD&url=http%3A%2F%2Fzerohora.clicrbs.com.br%2Frs%2Fmundo%2Fnoticia%2F2013%2F04%2Fna-hora-o-barulho-foi-alto-e-o-chao-tremeu-todo-diz-estudante-da-ufsc-que-presenciou-explosoes-nos-estados-unidos-4107244.html&ei=EoVtUc7PA4TM9QTG-YCACg&usg=AFQjCNElUdM6j0jGJP_9JQCNcpJEAzLToQ&sig2=pKVDqyRzjSN7gdhvWnnIEA&cad=rja
http://www.pautas.incorporativa.com.br/a-mostra-release.php?id=17794
http://www.pautas.incorporativa.com.br/a-mostra-release.php?id=17794


Clipping dia 16/04/13 

 

 

Candidatos ao curso de Medicina buscam preparação diferenciada para as provas 

Quase normal 

Pesquisador manifesta preocupação com uso eficiente da energia no Brasil 

Reunião debate projeto de trem na Serra 

Deputados pedem a instalação da CPI da Telefonia em Santa Catarina 

Porto de Paranáguá apresenta sistema de gerenciamento de cargas para SEP 

Coordenação do FAM 2013 decidiu prorrogar inscrições de filmes para a mostra 

Seminário gratuito discute direitos de crianças e adolescentes em Florianópolis 

Especialistas defendem investimentos em fontes alternativas de energia 

 

http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/geral/vestibular/noticia/2013/04/candidatos-ao-curso-de-medicina-buscam-preparacao-diferenciada-para-as-provas-4106851.html
http://www.adjorisc.com.br/jornais/apalavra/artigos/quase-normal-1.1261661
http://www12.senado.gov.br/noticias/materias/2013/04/15/pesquisador-manifesta-preocupacao-com-uso-eficiente-da-energia-no-brasil
http://jcrs.uol.com.br/site/noticia.php?codn=121589
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=6&ved=0CDsQqQIoADAF&url=http%3A%2F%2Fwww.portaldailha.com.br%2Fnoticias%2Flernoticia.php%3Fid%3D17310&ei=EoVtUc7PA4TM9QTG-YCACg&usg=AFQjCNEaK_cTIvlN4-QObDbOhYDBW-u1BA&sig2=BIjrrhePLV6hhUIyzLTBCw&cad=rja
http://portosenavios.com.br/site/noticias-do-dia/portos-e-logistica/21521-porto-de-paranagua-apresenta-sistema-de-gerenciamento-de-cargas-para-sep
http://portosenavios.com.br/site/noticias-do-dia/portos-e-logistica/21521-porto-de-paranagua-apresenta-sistema-de-gerenciamento-de-cargas-para-sep
http://portosenavios.com.br/site/noticias-do-dia/portos-e-logistica/21521-porto-de-paranagua-apresenta-sistema-de-gerenciamento-de-cargas-para-sep
http://www.portaldailha.com.br/noticias/lernoticia.php?id=17292
http://www.google.com/url?sa=X&q=http://noticias.terra.com.br/ciencia/sustentabilidade/especialistas-defendem-investimentos-em-fontes-alternativas-de-energia,4500d2ee6821e310VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html&ct=ga&cad=CAcQAhgAIAAoATACOAJA-oC1iwVIAVAAWABiBXB0LUJS&cd=jlu-xJio5x4&usg=AFQjCNHgnjJ8QdxsPASWRN65FIP6vRZH4Q

