
 

 
 
 

UFSC NA MÍDIA - CLIPPING  
30 de outubro de 2012 

 

 

 



Diário Catarinense – Geral 

“Vestibular da UFSC: Inscrições prorrogadas e terminam dia 6” 

Inscrições / Vestibular da UFSC 2013 

 

 
 

 

A Notícia – Serviço 

“Vestibular da UFSC” 

Inscrições / Vestibular da UFSC 2013 

 

 

 

 

Diário Catarinense – Vestibular 

“Atenção, cotistas da UFSC” 

UFSC / Edital para candidatos cotistas / Programa de ações afirmativas 

 

 
 

 



Notícias do Dia - Geral 

“Ensino superior: Provas do Enem serão realizadas no fim de semana” 

Exame Nacional do Ensino Médio – Enem / Sistema Único de Seleção Unificada – Sisu / 

Programa Universidade Para Todos – ProUni 

 

 
 

 

Diário Catarinense – DC Na Sala de Aula 

“Seminário de tutores” 

V Seminário Pró-Letramento Linguagem / Núcleo de Estudo de Linguística Aplicada da 

UFSC – NELA / Tutores / Prática pedagógica em Alfabetização 

 

 



Notícias do Dia – Ricardinho Machado 

“Hola, que tal?” 

Estudantes / Centro Acadêmico de Jornalismo da UFSC / 2º Encuentro Latinoamericano de 

Comunicación – ELAC / Embalse / Córdoba 

 

 
 

 

A Notícia – Cartas 

“O recado das urnas” 

Florianópolis / Eleição para prefeito / Votos inválidos / Descontentamento / Maria Luiza 

Cascaes / Ciências Sociais / UFSC  

 

 



 

Diário Catarinense – Economia 

“Emprego aquecido: Whirlpool abre 500 vagas” 

Whirlpool / Eletrodomésticos / Joinville / Empregos / João Carlos Brega / Governador 

Raimundo Colombo / Centro de pesquisa Polo, da UFSC / Prefeito eleito Udo Döhler 

 

 



Diário Catarinense – Caderno Vestibular 

“Vai começar a maratona” 

Exame Nacional do Ensino Médio – Enem / Curso de Engenharia Elétrica da UFSC / 

Vestibular da UFSC 

 

 



Notícias do Dia – Caderno Impar 

“5 anos de pesquisa em Santa Catarina” 

Ganhadores  / Prêmio IMPAR 2012 – Índice de Marcas de Preferência e Afinidade Regional / 

Grupo RIC / Ibope Inteligência / UFSC / Carlos Antônio Vieira 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

responsabilidade dos veículos. 

 

 



CLIPPING DIGITAL  

 

 

 

 

Clipping dia 24/10/12 

 

 

Autoescolas terão aulas com simulador de direção no próximo ano 

 

 

 

Clipping dia 26/10/12 

 

UFSC e Secretaria da Educação promovem aulão para o Enem no dia 31 

Brasileiros colaboram em supermapa do coração da Via Láctea 

Pré-vestibular da UFSC/SED realiza Simulado Enem Online 

 

 

Clipping dia 27/10/12 

 

 

Catarinense é autor do estudo que registrou estrelas na Via Láctea 

Auditório lotado para Aulão Pró-Enem 

 

 

Clipping dia 28/10/12 

 

 

Festival de música na UFSC adia apresentações durante horário de votação 

UFSC promove espetáculo de leitura 

 

 

 

 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/1174298-autoescolas-terao-aulas-com-simulador-de-direcao-no-proximo-ano.shtml
http://www.ndonline.com.br/florianopolis/noticias/36746-ufsc-sed-promovem-aulao-pre-enem-no-dia-31-de-outubro.html
http://www1.folha.uol.com.br/ciencia/1175506-brasileiros-colaboram-em-supermapa-do-coracao-da-via-lactea.shtml
http://www.sed.sc.gov.br/secretaria/noticias/4054-pre-vestibular-da-ufscsed-realiza-simulado-enem-online
http://www.clmais.com.br/informacao/44289/
http://www.adjorisc.com.br/jornais/asemana/curitibanos/auditorio-lotado-para-aul-o-pro-enem-1.1176908#.UI_i9U3A-kc
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/politica/eleicoes-2012/noticia/2012/10/festival-de-musica-na-ufsc-adia-apresentacoes-durante-horario-de-votacao-3932524.html
http://guiadecidades.terra.com.br/pe/arte-e-cultura-teatro-ufsc-promove-espetaculo-de-leitura-en-florianopolis


Clipping dia 29/10/12 

 

Mestre pela UFSC lança livro sobre curiosidades da língua portuguesa 

Mestre pela UFSC lança livro sobre curiosidades da Língua Portuguesa 

Mestre pela UFSC lança livro sobre curiosidades da língua portuguesa 

Estados criam programas de preparação para o Enem 

Inscrições abertas para residência multiprofissional no Hospital da UFSC 

Estudantes da UFSC conquistam 2º lugar em concurso nacional de consultoria estratégica 

Estados criam programas de preparação para o Enem 

Estados criaram programas de preparação 

Estados criam programas de preparação para o Enem 

Estados criam programas de preparação para o Enem 

Funcionário público de SC aponta benefícios de mesários nas eleições 

 

 

 

Clipping dia 30/10/12 

 

Estudo projeta investimento de R$43 bi em portos, diz jornal 

O trem para Cuiabá 

Portos demandam R$ 43,6 bi até 2030 

UFSC promove nesta terça mutirão de descarte de materiais eletrônicos particulares 

UFSC promove nesta terça mutirão de descarte de materiais eletrônicos particulares 

O que fazer com o lixo eletrônico? 

UFSC encerra inscrições para pedidos de isenção de taxa do vestibular 2013 

UFSC desenvolve simulador para motoristas de carros 

 

http://www.portaldailha.com.br/noticias/lernoticia.php?titulo=mestre_pela_ufsc_lanca_livro_sobre_curiosidades_da_l%C3%ADngua_portuguesa&id=15021
http://altovalenoticias.com.br/noticias/leitura.php?id=U1Gcy1EM1EXUYNWP
http://www.adjorisc.com.br/agenda/mestre-pela-ufsc-lanca-livro-sobre-curiosidades-da-lingua-portuguesa-1.1177384#.UI_jI03A-kc
http://noticias.r7.com/educacao/noticias/estados-criam-programas-de-preparacao-para-o-enem-20121029.html
http://www.deolhonailha.com.br/florianopolis/noticias/inscricoes_abertas_para_residencia_multiprofissional_no_hospital_universitario_da_ufsc.html
http://www.alesc.sc.gov.br/portal/imprensa/leitor_noticia.php?codigo=31321
http://gazetaonline.globo.com/_conteudo/2012/10/noticias/cidades/1369646-estados-criam-programas-de-preparacao-para-o-enem.html
http://www.interjornal.com.br/noticia.kmf?cod=19179803
http://www.folhavitoria.com.br/geral/noticia/2012/10/estados-criam-programas-de-preparacao-para-o-enem.html
http://veja.abril.com.br/noticia/educacao/estados-criam-programas-de-preparacao-para-o-enem
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/eleicoes/2012/noticia/2012/10/funcionario-publico-de-sc-aponta-beneficios-de-mesarios-nas-eleicoes.html
http://exame.abril.com.br/economia/noticias/estudo-confidencial-projeta-investimentos-de-r-43-bilhoes-n
http://www.odocumento.com.br/artigo.php?id=3167
http://portosenavios.com.br/site/noticias-do-dia/portos-e-logistica/19511-portos-demandam-r-436-bi-ate-2030
http://www.portaldailha.com.br/noticias/lernoticia.php?titulo=ufsc_promove_nesta_terca_mutirao_de_descarte_de_materiais_eletronicos_particulares&id=15034
http://www.adjorisc.com.br/agenda/ufsc-promove-nesta-terca-mutir-o-de-descarte-de-materiais-eletronicos-particulares-1.1178141#.UI_jIU3A-kc
http://floripamanha.org/2012/10/o-que-fazer-com-o-lixo-eletronico/
http://vestibular.uol.com.br/ultimas-noticias/2012/10/30/ufsc-encerra-inscricoes-para-pedidos-de-isencao-de-taxa-do-vestibular-2013.jhtm
http://www.adjorisc.com.br/geral/ufsc-desenvolve-simulador-para-motoristas-de-carros-1.1178158#.UI_jIU3A-kc

