
 
16 de agosto de 2017 



Notícias do dia - Região 
“Presença indígena contestada” 

 
Presença indígena contestada / Demarcação / Reserva indígena / Morro dos 

Cavalos / Enseada de Brito / Palhoça / Brasília / Ministério da Justiça / Funai 
/ Fundação Nacional do Índio / Guaranis / Baixada do Maciambú / Valdir 

Colatto / Nirdo Artur Luz / Dirde Heiderscheidt / Guarani Mbyá / Guarani 
Nhandevá / PGE / Procuradoria Geral do Estado / Constituição Federal / 
 Universidade Federal de Santa Catarina / Camilo Martins / Kerexu 

Yxapyry  

 



Notícias do dia 

Plural 

“Elza Soares vem a Florianópolis com a turnê do álbum” 

 
Elza Soares vem a Florianópolis com a turnê do álbum / Florianópolis / 

Centro de Cultura e Eventos / UFSC / A mulher do fim do mundo / Show 
 

 

 
 
 

 
Notícias do dia 

Paulo Alceu 

“Fato” 

 
Fato / Ángel Oquendo / Brasil / Corrupção e crise de Legitimidade na 

América Latina / UFSC 
 

 
 

 



Diário Catarinense 

Rafael Martini 

“Ilustres convidados” 

 
Ilustres convidados / Marcos Pontes / Amyr Klink / III Congresso Nacional 

das Engenharias da Mobilidade / Conemb / UFSC / Joinville 
 

 

 
 
 
 
 

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

 
 
 

 
CLIPPING DIGITAL 

 

 

Entenda as mudanças anunciadas pela UFSC para o vestibular de 

dezembro 

Mário Motta: é lamentável o estado da Praça Santos Dumont, na 

Trindade 

Candidatos do Sul de SC terão nota aumentada em vestibular de 

Medicina da UFSC em Araranguá 

Vestibular da UFSC terá cotas para pessoas com deficiência pela 

primeira vez 

UFSC lança edital do vestibular 2018; curso de medicina de 

Araranguá fica de fora 

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

Competição busca soluções inovadoras para segurança pública 

Candidatos do Sul de SC terão nota aumentada em vestibular de 

Medicina da UFSC em Araranguá 

http://www.globo.com/busca/click?q=ufsc&p=0&r=1502912740405&u=http%3A%2F%2Fg1.globo.com%2Fsc%2Fsanta-catarina%2Fjornal-do-almoco%2Fvideos%2Fv%2Fentenda-as-mudancas-anunciadas-pela-ufsc-para-o-vestibular-de-dezembro%2F6082105%2F&t=informacional&d=false&f=false&ss=&o=&cat=
http://www.globo.com/busca/click?q=ufsc&p=0&r=1502912740405&u=http%3A%2F%2Fg1.globo.com%2Fsc%2Fsanta-catarina%2Fjornal-do-almoco%2Fvideos%2Fv%2Fentenda-as-mudancas-anunciadas-pela-ufsc-para-o-vestibular-de-dezembro%2F6082105%2F&t=informacional&d=false&f=false&ss=&o=&cat=
http://horadesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2017/08/mario-motta-e-lamentavel-o-estado-da-praca-santos-dumont-na-trindade-9870764.html
http://horadesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2017/08/mario-motta-e-lamentavel-o-estado-da-praca-santos-dumont-na-trindade-9870764.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/estilo-de-vida/noticia/2017/08/candidatos-do-sul-de-sc-terao-nota-aumentada-em-vestibular-de-medicina-da-ufsc-em-ararangua-9871542.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/estilo-de-vida/noticia/2017/08/candidatos-do-sul-de-sc-terao-nota-aumentada-em-vestibular-de-medicina-da-ufsc-em-ararangua-9871542.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/estilo-de-vida/noticia/2017/08/vestibular-da-ufsc-tera-cotas-para-pessoas-com-deficiencia-pela-primeira-vez-9871518.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/estilo-de-vida/noticia/2017/08/vestibular-da-ufsc-tera-cotas-para-pessoas-com-deficiencia-pela-primeira-vez-9871518.html
http://www.globo.com/busca/click?q=ufsc&p=1&r=1503009788795&u=http%3A%2F%2Fg1.globo.com%2Fsc%2Fsanta-catarina%2Fnoticia%2Fufsc-lanca-edital-do-vestibular-2018-curso-de-medicina-de-ararangua-fica-de-fora.ghtml&t=informacional&d=false&f=false&ss=&o=&cat=
http://www.globo.com/busca/click?q=ufsc&p=1&r=1503009788795&u=http%3A%2F%2Fg1.globo.com%2Fsc%2Fsanta-catarina%2Fnoticia%2Fufsc-lanca-edital-do-vestibular-2018-curso-de-medicina-de-ararangua-fica-de-fora.ghtml&t=informacional&d=false&f=false&ss=&o=&cat=
http://www.globo.com/busca/click?q=ufsc&p=3&r=1503009788796&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.opovojornal.com.br/geral/competi%C3%A7%C3%A3o-busca-solu%C3%A7%C3%B5es-inovadoras-para-seguran%C3%A7a-p%C3%BAblica-1.1987629
http://jornaldesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/noticia/2017/08/candidatos-do-sul-de-sc-terao-nota-aumentada-em-vestibular-de-medicina-da-ufsc-em-ararangua-9871542.html
http://jornaldesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/noticia/2017/08/candidatos-do-sul-de-sc-terao-nota-aumentada-em-vestibular-de-medicina-da-ufsc-em-ararangua-9871542.html

