
 

 
 
 

UFSC NA MÍDIA - CLIPPING  
25 de setembro de 2012 

 

 

 



Noticias do Dia 

Serviço 

“Residência no HU” 

Residência Médica do Hospital Universitário / Processo Seletivo / Inscrições 

 

 
 

 

Noticias do Dia 

Serviço 

“Vestibular” 

Vestibular da UFSC 2013 / Inscrições / Isenção de taxa 

 

 
 

 

Diário Catarinense 

Serviço 

“UFSC” 

Vestibular da UFSC 2013 / Inscrições 

 

 
 



Diário Catarinense 

Geral 

“Futuros calouros: UFSC abre inscrições ao vestibular” 

Vestibular da UFSC 2013 / Inscrições / Isenção de taxa / Sistema de cotas 

 

 

 



Diário Catarinense - Serviço 

“Idiomas” 

Aulas gratuitas de idiomas / PET-Letras / Inscrições / Centro de Comunicação e  

Expressão da UFSC – CCE 

 

 
 

Diário Catarinense - Serviço 

“Pós-Graduação” 

Inscrições para processo seletivo / Pós-Graduação em Urbanismo, História e Arquitetura da 

Cidade / UFSC / MEC 

 

 
 

Diário Catarinense - Geral 

“Intoxicação: Força-tarefa para inutilizar leite” 

Vigilância Sanitária / Leite Holandês / Contaminação / Intoxicação por nitrito/ Companhia 

Integrada de Desenvolvimento Agrícola de SC – Cidasc / Laboratório da UFSC / Testes  

 

 



Noticias do Dia - Geral 
“Praça limpa e sem moradores de rua” 

Trindade / Antigo Bar do Pida / Praça Santos Dumont / Secretário Municipal de Obras, Luiz 

Américo Medeiros / Revitalização / Alunos do Curso de Arquitetura da UFSC / Associação de 
Moradores do Bairro Trindade – Ambatri / Conseg da Trindade / Hospital Universitário 

 

 
 

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



CLIPPING DIGITAL 
 

 

 

21/09/2012 

 

UFSC de portas abertas à comunidade 

Iniciam inscrições para o Vestibular da UFSC 

 

 

 

22/09/2012 

 

Stylist catarinense ganha destaque em backstages internacionais de moda 

 

 

 

23/09/2012 

 

Empresa produtora de leite é fechada após intoxicação em crianças 

Peça 'As Filhas de King Kong' será apresentada de graça neste domingo (23/9) em 

Florianópolis 

 

 

 

24/09/2012 

 

Regeneração sem rejeição 

Dia mundial sem carro é de competição na UFSC 

Após intoxicação de 18 crianças, autoridades interditam fábrica de leite em Santa Catarina 

A necessária priorização no apoio às universidades federais, artigo de Wanderley de Souza 

Chega a 19 o número de crianças intoxicadas por leite em SC 

Feira de Livros da Editora da UFSC começa hoje no campus de Florianópolis 

Após intoxicação de 18 crianças, fábrica de leite em Santa Catarina é interditada 

Intoxicação de 18 crianças fecha fábrica de leite 

Inscrições para curso de especialização a distância 

Prazo de inscrições para o Vestibular 2013 da UFSC começa nesta terça-feira 

http://www.adjorisc.com.br/jornais/asemana/curitibanos/ufsc-de-portas-abertas-a-comunidade-1.1157749#.UGGzw67bdKw
http://www.adjorisc.com.br/jornais/asemana/geral/iniciam-inscric-es-para-o-vestibular-da-ufsc-1.1159683#.UGG-z67bdKw
http://www.clicrbs.com.br/anoticia/jsp/default.jsp?uf=2&local=18&section=Geral&newsID=a3890721.xml
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Jornalismo da UFSC promove painel sobre Adelmo Genro Filho nesta terça-feira 

Começa amanhã as inscrições pata o processo seletivo da UFSC 

Inscrições para o Vestibular 2013 começam no dia 25 de setembro 

Após surto de contaminação, Vigilância Sanitária de Santa Catarina descarta mais de 30 

mil litros de leite 

Inscrições para vestibular da UFSC abrem nesta terça-feira 

 

 

 

25/09/2012 

 

 

Inscrições para o Vestibular 2013 da UFSC estão abertas até 24 de outubro 

 

 

http://www.deolhonailha.com.br/florianopolis/noticias/jornalismo_da_ufsc_promove_painel_sobre_adelmo_genro_filho_nesta_terca-feira.html
http://www.portaluniversidade.com.br/noticias-ler/comeca-amanha-as-inscricoes-pata-o-processo-seletivo-da-ufsc/4609
http://www.universitario.com.br/noticias/n.php?i=14346
http://pecuaria.ruralbr.com.br/noticia/2012/09/apos-surto-de-contaminacao-vigilancia-sanitaria-de-santa-catarina-descarta-mais-de-30-mil-litros-de-leite-3895767.html
http://pecuaria.ruralbr.com.br/noticia/2012/09/apos-surto-de-contaminacao-vigilancia-sanitaria-de-santa-catarina-descarta-mais-de-30-mil-litros-de-leite-3895767.html
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2012/09/inscricoes-para-vestibular-da-ufsc-abrem-nesta-terca-feira-3895808.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2012/09/inscricoes-para-o-vestibular-2013-da-ufsc-estao-abertas-ate-24-de-outubro.html

