
 
14 de janeiro de 2015 



Diário Catarinense 

Visor 

“Passe livre avança uma casa” 

Jogadores de xadrez / Movimento passe livre / Protesto contra o aumento 

da tarifa / Reajuste de 15% / Assembleia na UFSC / Próximos passos   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diário Catarinense 

Sua Vida 

“UFSC divulga lista de aprovados hoje à tarde” 

Resultados do vestibular / 6.511 vagas / 26.691 candidatos / 98 cursos / 

Coperve / Lista de aprovados / Cerimônia oficial de divulgação dos 

resultados / Centro de Desportos / Índice de abstenção de 20,15%/ 

Matrícula em duas etapas / Primeira etapa online / Segunda etapa 

presencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diário Catarinense 

Sua Vida 

“Alerta contra roubos de bicicletas” 

Roubos de bicicletas / Sentido UFSC-Centro 

 

 

 

 

 



Notícia do Dia 

Opinião 

“Educação, história e política” 

Educação, história e política / Jéferson Dantas / Escola / Perda de vínculos 

com a historicização da produção da materialidade / Desconexão entre o 

conhecimento produzido pela humanidade e a participação política efetiva / 

Perseguições à minorias étnicas, imigrantes que sobrevivem no subemprego 

e à marginalização dos pobres / Formação humana integral   

 



Notícia do Dia 

Cidade 

“Os próximos passos para as melhorias” 

Cesar Souza Júnior / Mutirão em Canasvieiras / Rua Antônio Edu Vieira / 

Teleférico / Praça Santos Dumont / UFSC   

  

 

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

e opiniões de responsabilidade dos veículos. 



CLIPPING DIGITAL 
 
 

Listão da UFSC: confira o resultado do vestibular a partir das 

16h30min 

Projeto internacional traz mostra de vídeos à Uniso 

Miguel Acir Colzani assume direção do Instituto Geral de Perícias 

Ufsc divulga os aprovados no Vestibular 2015 na tarde desta 

quarta-feira 

Instituto Geral de Perícias tem novo Diretor 

Grupo protesta contra aumento da passagem de ônibus em 

Florianópolis 

Detroit desperta interesse de universitários catarinenses 

Aprovados comemoram sucesso no Vestibular da UFSC, em 

Florianópolis 

Listão da UFSC: confira os nomes dos aprovados no vestibular de 

2015 

Jovem de Jaraguá do Sul conquista primeiro lugar geral no 

vestibular da UFSC 

Vestibular da UFSC: depois de confirmar o nome no listão, saiba 

como fazer a matrícula para 2015 

Miguel Acir Colzani assume direção do Instituto Geral de Perícias 

Ufsc divulga os aprovados no Vestibular 2015 na tarde desta 

quarta-feira 

UFSC divulga lista dos aprovados no Vestibular 

Estudantes comemoram aprovação no vestibular 2015 da UFSC 

Universidade Federal de SC divulga lista de aprovados no Vestibular 

2015 

Jovem de Jaraguá do Sul conquista primeiro lugar geral 

UFSC divulga lista de aprovados em primeira chamada no vestibular 

UFSC 2015 

UFSC publica listão de aprovados do Vestibular 2015 

 

http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/geral/vestibular/noticia/2015/01/listao-da-ufsc-confira-o-resultado-do-vestibular-a-partir-das-16h30min-4680861.html
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/geral/vestibular/noticia/2015/01/listao-da-ufsc-confira-o-resultado-do-vestibular-a-partir-das-16h30min-4680861.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/sorocaba-jundiai/especial-publicitario/uniso/do-colegio-a-universidade/noticia/2015/01/projeto-internacional-traz-mostra-de-videos-uniso.html
http://www.adjorisc.com.br/geral/miguel-acir-colzani-assume-direc-o-do-instituto-geral-de-pericias-1.1528223
http://www.clmais.com.br/informacao/81983/ufsc-divulga-os-aprovados-no-vestibular-2015-na-tarde-desta-quarta-feira
http://www.clmais.com.br/informacao/81983/ufsc-divulga-os-aprovados-no-vestibular-2015-na-tarde-desta-quarta-feira
http://www.farolblumenau.com/2015/01/instituto-geral-de-pericias-tem-novo-diretor/
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2015/01/grupo-protesta-contra-aumento-da-passagem-de-onibus-em-florianopolis-4680368.html
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2015/01/grupo-protesta-contra-aumento-da-passagem-de-onibus-em-florianopolis-4680368.html
http://ricmais.com.br/sc/carronews/detroit-desperta-interesse-de-universitarios-catarinenses/
http://www.ndonline.com.br/florianopolis/noticias/226853-aprovados-comemoram-sucesso-no-vestibular-da-ufsc-em-florianopolis.html
http://www.ndonline.com.br/florianopolis/noticias/226853-aprovados-comemoram-sucesso-no-vestibular-da-ufsc-em-florianopolis.html
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/geral/vestibular/noticia/2015/01/listao-da-ufsc-confira-os-nomes-dos-aprovados-no-vestibular-de-2015-4680861.html
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/geral/vestibular/noticia/2015/01/listao-da-ufsc-confira-os-nomes-dos-aprovados-no-vestibular-de-2015-4680861.html
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2015/01/jovem-de-jaragua-do-sul-conquista-primeiro-lugar-geral-no-vestibular-da-ufsc-4681066.html
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2015/01/jovem-de-jaragua-do-sul-conquista-primeiro-lugar-geral-no-vestibular-da-ufsc-4681066.html
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/geral/vestibular/noticia/2015/01/vestibular-da-ufsc-depois-de-confirmar-o-nome-no-listao-saiba-como-fazer-a-matricula-para-2015-4681421.html
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/geral/vestibular/noticia/2015/01/vestibular-da-ufsc-depois-de-confirmar-o-nome-no-listao-saiba-como-fazer-a-matricula-para-2015-4681421.html
http://www.adjorisc.com.br/geral/miguel-acir-colzani-assume-direc-o-do-instituto-geral-de-pericias-1.1528223
http://www.clmais.com.br/informacao/81983/ufsc-divulga-os-aprovados-no-vestibular-2015-na-tarde-desta-quarta-feira
http://www.clmais.com.br/informacao/81983/ufsc-divulga-os-aprovados-no-vestibular-2015-na-tarde-desta-quarta-feira
http://www.deolhonailha.com.br/florianopolis/noticias/ufsc-divulga-lista-dos-aprovados-no-vestibular-.html
http://noticias.uol.com.br/album/album-do-dia/2015/01/14/imagens-do-dia---14-de-janeiro-de-2015.htm?abrefoto=43
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2015/01/universidade-federal-de-sc-divulga-lista-de-aprovados-no-vestibular-2015.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2015/01/universidade-federal-de-sc-divulga-lista-de-aprovados-no-vestibular-2015.html
http://anoticia.clicrbs.com.br/sc/geral/an-jaragua/noticia/2015/01/jovem-de-jaragua-do-sul-conquista-primeiro-lugar-geral-no-vestibular-da-ufsc-4681066.html
http://ricmais.com.br/sc/educacao/noticias/resultado-vestibular-ufsc-2015/
http://ricmais.com.br/sc/educacao/noticias/resultado-vestibular-ufsc-2015/
http://vestibular.brasilescola.com/noticias/ufsc-publica-listao-aprovados-vestibular-2015/330304.html

