
 
15 de agosto de 2017 



Notícias do dia 

Plural 

“Amostra contemporânea” 

 
Amostra contemporânea / Universidade Federal de Santa Catarina / UFSC / 

Festival Dança em Trânsito 
 

 



Diário Catarinense 

Contracapa e Anexo 

“Experiência a favor” 

 
Experiência a favor / Sopros de Paz e Guerra / Grupo Armação / Teatro da 

Igrejinha / UFSC 
 

 
 

 



A Notícia 

Capa e Claudio Loetz 

“UFSC vai mudar para o Perini em 2018” 

 

UFSC vai mudar para o Perini em 2018/ Universidade Federal de Santa 

Catarina / UFSC / Educação / Perini Business Park / Diretora do Campus / 
Joinville / Cátia Regina Silva de Carvalho Pinto 

 

 
 

 



Notícias do dia 

Agenda do Clube ND 

“Camerata convida Lenine” 

 
Camerata convida Lenine / Centro de Cultura e Eventos / UFSC  

  

 
 
 
 

 
Enfoque Popular  

Pelo Estado 

“Apoio de peso” 

 
Apoio de peso / Gabriela Feller / Reitor / UFSC / Luiz Carlos Cancellier / 

Partidas simultâneas / Arrecadação de recursos 
 

 
 
 

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



CLIPPING DIGITAL 
 

 

 

Ação ousada de PMs impede desastre 

Elza Soares vem a Florianópolis com turnê do espetáculo 'A Mulher 

do Fim do Mundo' 

Loetz: UFSC transfere seus cursos em Joinville para o Perini 

Business Park a partir do ano que vem 

Recuperação das fortalezas de Santa Catarina é retratada em livro 

fotográfico 

A arte ou a morte: Grupo Armação comemora 45 anos com novo 

espetáculo, Sopros de Paz e Guerra 

Definidos os vencedores do Prêmio Dakir Polidoro 2017 

Concurso Ciasc tem oferta de 32 vagas de nível superior 

Campus da UFSC em Joinville vai mudar de local a partir de 2018 

UFSC abre 11 vagas de professor substituto em três campi 

Ifsc e Gered abrem curso de formação para professores da rede 

estadual 

Festivais de música, espetáculos e concertos; confira a agenda 

cultural em SC 

Por que pessoas pouco inteligentes são chamadas de toupeiras? 

MPSC abre inscrições para evento de combate e prevenção ao 

suicídio 

Adolescentes de SC escancaram ligação com o crime nas redes 

sociais e preocupam autoridades 

Conselheiros e entidades de Nova Veneza passam por capacitação 

do CMDCA 

Udesc realiza 1º Congresso Internacional de Desempenho do Setor 

Público 

http://palhocense.com.br/online/cotidiano/a%C3%A7%C3%A3o-ousada-de-pms-impede-desastre-1.1987417
http://www.adjorisc.com.br/geral/elza-soares-vem-a-florian%C3%B3polis-com-turn%C3%AA-do-espet%C3%A1culo-a-mulher-do-fim-do-mundo-1.1987365
http://www.adjorisc.com.br/geral/elza-soares-vem-a-florian%C3%B3polis-com-turn%C3%AA-do-espet%C3%A1culo-a-mulher-do-fim-do-mundo-1.1987365
http://anoticia.clicrbs.com.br/sc/economia/noticia/2017/08/loetz-ufsc-transfere-seus-cursos-em-joinville-para-o-perini-business-park-a-partir-do-ano-que-vem-9869988.html
http://anoticia.clicrbs.com.br/sc/economia/noticia/2017/08/loetz-ufsc-transfere-seus-cursos-em-joinville-para-o-perini-business-park-a-partir-do-ano-que-vem-9869988.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/estilo-de-vida/noticia/2017/08/recuperacao-das-fortalezas-de-santa-catarina-e-retratada-em-livro-fotografico-9870296.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/estilo-de-vida/noticia/2017/08/recuperacao-das-fortalezas-de-santa-catarina-e-retratada-em-livro-fotografico-9870296.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/entretenimento/noticia/2017/08/a-arte-ou-a-morte-grupo-armacao-comemora-45-anos-com-novo-espetaculo-sopros-de-paz-e-guerra-9869563.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/entretenimento/noticia/2017/08/a-arte-ou-a-morte-grupo-armacao-comemora-45-anos-com-novo-espetaculo-sopros-de-paz-e-guerra-9869563.html
https://ndonline.com.br/florianopolis/coluna/carlos-damiao/definidos-os-vencedores-do-premio-dakir-polidoro-2017
https://www.folhadirigida.com.br/noticias/concurso/centro-de-informatica-e-automacao-do-estado-de-santa-catarina-sa/concurso-ciasc-tem-oferta-de-32-vagas-de-nivel-superior
http://www.globo.com/busca/click?q=ufsc&p=1&r=1502912740406&u=http%3A%2F%2Fg1.globo.com%2Fsc%2Fsanta-catarina%2Fjornal-do-almoco%2Fvideos%2Fv%2Fcampus-da-ufsc-em-joinville-vai-mudar-de-local-a-partir-de-2018%2F6080270%2F&t=informacional&d=false&f=false&ss=&o=&cat=
http://www.globo.com/busca/click?q=ufsc&p=2&r=1502912740406&u=http%3A%2F%2Fg1.globo.com%2Fsc%2Fsanta-catarina%2Fnoticia%2Fufsc-abre-11-vagas-de-professor-substituto-em-tres-campi.ghtml&t=informacional&d=false&f=false&ss=&o=&cat=
http://www.engeplus.com.br/noticia/educacao/2017/ifsc-e-gered-abrem-curso-de-formacao-para-professores-da-rede-estadual/
http://www.engeplus.com.br/noticia/educacao/2017/ifsc-e-gered-abrem-curso-de-formacao-para-professores-da-rede-estadual/
http://gshow.globo.com/nsc-tv/noticia/festivais-de-musica-espetaculos-e-concertos-confira-a-agenda-cultural-em-sc.ghtml
http://gshow.globo.com/nsc-tv/noticia/festivais-de-musica-espetaculos-e-concertos-confira-a-agenda-cultural-em-sc.ghtml
https://super.abril.com.br/blog/oraculo/por-que-pessoas-pouco-inteligentes-sao-chamadas-de-toupeiras/
http://www.riomaframix.com.br/2017/08/15/mpsc-abre-inscricoes-para-evento-de-combate-e-prevencao-ao-suicidio/
http://www.riomaframix.com.br/2017/08/15/mpsc-abre-inscricoes-para-evento-de-combate-e-prevencao-ao-suicidio/
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/adolescentes-de-sc-escancaram-ligacao-com-o-crime-nas-redes-sociais-e-preocupam-autoridades.ghtml
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/adolescentes-de-sc-escancaram-ligacao-com-o-crime-nas-redes-sociais-e-preocupam-autoridades.ghtml
https://www.portalveneza.com.br/conselheiros-entidades-nova-veneza-passam-por-capacitacao-cmdca/
https://www.portalveneza.com.br/conselheiros-entidades-nova-veneza-passam-por-capacitacao-cmdca/
https://ndonline.com.br/florianopolis/coluna/janine-alves/udesc-realiza-1o-congresso-internacional-de-desempenho-do-setor-publico
https://ndonline.com.br/florianopolis/coluna/janine-alves/udesc-realiza-1o-congresso-internacional-de-desempenho-do-setor-publico

