
 

 
 
 

UFSC NA MÍDIA - CLIPPING  
08 e 09 de dezembro de 2012 

 

 

 



Diário Catarinense - Moacir Pereira 

“Os primeiros bacharéis” 

Primeira turma de bacharéis em Direito / UFSC / 50 anos de formatura / Ex-Reitor Ernani 

Bayer / Faculdade de Direito / 80 anos de criação / Teatro Álvaro de Carvalho 

 

 

 

Diário Catarinense - SC no Planalto 

“Ponta do lápis” 

Fórum Parlamentar Catarinense / Emendas da bancada ao Orçamento 2013 / 

Investimentos para a expansão da UFSC / Aeroporto de Florianópolis / Hospitais 

catarinenses 

 

 



Diário Catarinense - Geral 

“Serviço público: Boas práticas em saúde na Capital são premiadas” 

Exame preventivo contra o câncer de colo de útero / Prêmio Boa Prática / Secretaria 

Municipal de Saúde / Ministério Público Estadual / UFSC / Núcleo Estadual do Ministério da 

Saúde em SC 

 

 
 

Diário Catarinense – Política 

“Fundo do baú: Levantamento parcial já descarta 1,5 mil leis de SC” 

Grupo de pesquisadores da UFSC / Assembleia Legislativa de SC – AL / Levantamento de 

consolidação e sistematização das leis em vigor no Estado / Professor do Centro de 

Ciências Jurídicas, Rafael Peteffi / Presidente da AL, Gelson Merísio 

 

  



A Notícia – Política 

“Assembleia Legislativa: Raio X das leis em vigor em SC” 

Grupo de pesquisadores da UFSC / Assembleia Legislativa de SC – AL / Levantamento de 

consolidação e sistematização das leis em vigor no Estado / Professor do Centro de 

Ciências Jurídicas, Rafael Peteffi / Presidente da AL, Gelson Merísio 

 

 

 



Diário Catarinense – Caderno Variedades 

“Menino de ouro” 

 Pianista Igor Dezan Vianna / Auditório Jurerê Classic / I Concurso Jovens Músicos / 

Rodrigo Warken / Richard Bishop / Curso de Engenharia Mecânica da UFSC 

 

 

 

 

 

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

responsabilidade dos veículos. 

 



CLIPPING DIGITAL  

 

 

 

 

Clipping dia 07/12/12 

 

Pela primeira vez UFSC alcança conceito máximo nas avaliações do MEC 

Projeto traz para SC o mais potente laser da América Latina 

Pré-vestibular da UFSC/SED promove "Aulão 2013" 

Neste sábado tem aulão pré-vestibular da Ufsc para alunos de Lages e Curitibanos 

UFSC alcança conceito máximo em avaliação do MEC pela primeira vez 

Neste sábado tem aulão pré-vestibular da Ufsc para alunos de Lages e Curitibanos 

Professor da Ufsc é eleito membro titular da Academia Brasileira de Ciências 

Aulão gratuito da UFSC é oportunidade dada antes do vestibular 

 

 

 

Clipping dia 08/12/12 

 

 

Preparação para o Vestibular na UFSC 

Zeca Pires lança documentário sobre o escritor Salim Miguel, em Florianópolis 

 

 

 

Clipping dia 09/12/12 

 

 

UFSC, em Florianópolis, tem o melhor desempenho do Enade 

Rio realiza campanha para redução de acidentes de trânsito 

Rio sedia mais uma ação do pacto pela redução de acidentes de trânsito 

Incentivo à cultura através do cinema 

 

http://www.clicrbs.com.br/especial/sc/jsc/19,6,3974677,Pela-primeira-vez-UFSC-alcanca-conceito-maximo-nas-avaliacoes-do-MEC.html
http://www2.fiescnet.com.br/web/pt/site_topo/principal/noticias/show/page/1/tipoNoticia/2/id/11332/portalId/1
http://www.sed.sc.gov.br/secretaria/noticias/4221-pre-vestibular-da-ufscsed-promove-qaulao-2013q
http://www.clmais.com.br/informacao/46445/neste-s%C3%A1bado-tem-aul%C3%A3o-pr%C3%A9-vestibular-da-ufsc-para-alunos-de-lages-e-curitibanos
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2012/12/ufsc-alcanca-conceito-maximo-em-avaliacao-do-mec-pela-primeira-vez.html
http://www.clmais.com.br/informacao/46445/
http://www.clmais.com.br/informacao/46438/
http://altovalenoticias.com.br/noticias/leitura.php?id=U5GcSVWR5UUUYNWP
http://www.adjorisc.com.br/jornais/asemana/curitibanos/preparac-o-para-o-vestibular-na-ufsc-1.1199867#.UMXwNYN9Jy0
http://bandsc.com.br/canais/variedades/zeca_pires_lanca_documentario_sobre_o_escritor_salim_miguel_em_florianopolis.html
http://bandsc.com.br/canais/educacao/ufsc_em_florianopolis_tem_o_melhor_desempenho_do_enade.html
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/1198541-rio-realiza-campanha-para-reducao-de-acidentes-de-transito.shtml
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-12-09/rio-sedia-mais-uma-acao-do-pacto-pela-reducao-de-acidentes-de-transito
http://www.adjorisc.com.br/jornais/asemana/curitibanos/incentivo-a-cultura-atraves-do-cinema-1.1200247#.UMXx-4N9Jy0

