UFSC NA MÍDIA - CLIPPING
30 de agosto de 2012

Notícias do Dia - Carlos Damião
“Tropicalismo”
Luiz Carlos Marvila / Livro Pacato Cidadão / Centro de Cultura e Eventos da UFSC / Editora
Insular / Movimento Tropicalista

Diário Catarinense – Agenda
“Violonista no Campeche”
Naya Rodrigues / 1º Festival de Música da UFSC / Neide in Brazil / Campeche

Diário Catarinense – Informe Político
“Aos estudantes”
Candidatos à prefeitura de Florianópolis / Debates / Centro Acadêmico do Curso de Direito
da UFSC

Notícias do Dia – Ricardinho Machado
“100”
Reitora Roselane Neckel / UFSC / Cem dias de gestão / Greve

Diário Catarinense
Artigos
“A crise do ensino médio”
Acesso à educação superior / Alunos mais velhos / Baixa qualidade no ensino médio / Baixa
procura por licenciaturas / Baixa atratividade da profissão de professor / Plano Nacional de
Educação / Dilvo Ristoff

Diário Catarinense - Geral
“Universidades em SC: Mais 1,6 mil vagas para cotistas”
Presidente Dilma Rousseff / Lei das Cotas / UFSC / Ministro da Educação, Aloizio
Mercadante / Enem

A Notícia - País
“Universidade: Lei de Cotas é sancionada por Dilma”
Presidente Dilma Rousseff / Lei das Cotas / UFSC / Ministro da Educação, Aloizio
Mercadante / Enem

Notícias do Dia – Geral
“Aulas começam na segunda”
UFSC / Início dos segundo semestre letivo / Conselho Universitário / Servidores técnicoadministrativos / Fim da greve / Professores / Apufsc / Andes / Centro de Ciências da
Educação / Curso de Serviço Social / Curso de Engenharia de Materiais / Biblioteca
Universitária / Restaurante Universitário / Reitora Roselane Neckel

A Notícia – Estado
“UFSC: Aulas serão aplicadas em duas etapas”
UFSC / Início dos segundo semestre letivo / Conselho Universitário / Coperve / Vestibular

Diário Catarinense
Geral
“Ensino superior: Parceria é acertada entre UFSC e Furb de Blumenau”
Reitora Roselane Neckel / UFSC / Reitor João Natel / Furb / Ministério da Educação – MEC /
Parceria / Terceira universidade pública federal de Santa Catarina / Presidente Dilma
Rousseff / Início dos segundo semestre letivo / Conselho Universitário / Coperve /
Vestibular

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

CLIPPING DIGITAL
29/08/2012
Ano letivo da UFSC recomeça dia 3 de setembro e vai até fevereiro de 2013
Ano letivo da UFSC recomeça dia 3 de setembro e vai até fevereiro de 2013
Ano letivo da UFSC recomeça dia 3 de setembro e vai até fevereiro de 2013
Professores mantêm greve na maioria das universidades federais do Sul
Professores mantêm greve na maioria das universidades federais da região Sul
Professores mantêm greve na maioria das federais do Sul
Professores mantêm greve nas universidades federais do Sul
Professores mantêm greve na maioria das universidades federais da Região Sul
Professores mantêm greve na maioria das universidades federais da região Sul
Professores mantêm greve na maioria das universidades da Região Sul
Procuradorias asseguram legalidade de disciplina "Literatura Fantástica: De Drácula a
Crepúsculo" criada para a pós-graduação da UFSC
UFSC mantém proposta de 3 de setembro para início das aulas
UFSC mantém proposta de 3 de setembro para início das aulas
Servidores técnico-administrativos da UFSC voltam ao trabalho nesta quarta-feira
Parceria entre UFSC e Furb dará origem à terceira universidade federal de SC
Aulas começam na próxima segunda-feira na UFSC; data do vestibular 2013 está mantida
Aulas da UFSC começam dia 3 de setembro e vão até fevereiro de 2013
Senai inaugura escola da construção civil e realiza workshop internacional em Criciúma
Simpósio de Assistência Farmacêutica recebe inscrições
Lei de Cotas já valerá para quem fizer Enem em 2012
Dilma sanciona Lei de Cotas
Dilma sanciona Lei de Cotas e veta apenas artigo que criava mecanismo de seleção
Ato Público pelo Centro de Belas Artes da UFSC em BC acontece nesta sexta-feira
Conselho Universitário da Ufsc aprova novo calendário acadêmico e aulas do segundo
semestre começam dia 3 de setembro

Vestibular UFSC/2013
Aulas da UFSC começam dia 3 de setembro e vão até fevereiro de 2013
Início das aulas da Ufsc é marcado para 3 de setembro
UFSC: Maioria das aulas do 2º semestre começa em 3/9
Termina hoje prazo para aprovados da UFSC no ''Programa Jovens Talentos'' enviarem
informações
Inscrições abertas para a palestra do presidente do Hospital Albert Einstein na UFSC
Parceria entre UFSC e Furb dará origem à terceira universidade federal de SC

30/08/2012
Universidades federais de SC terão mais 1,6 mil vagas para alunos de escola pública
Universidades federais de SC terão mais 1,6 mil vagas para alunos de escola pública
SC terá 1,6 mil vagas para alunos de escola pública em institutos federais
Aulas do segundo semestre iniciam na próxima segunda-feira na UFSC
Mcti estuda apoiar na origem projetos com potencial empreendedor
Projeto não prevê melhoria nos acessos
Ato Público pelo Centro de Belas Artes da UFSC em BC acontece nesta sexta-feira

