
 
 

UFSC NA MÍDIA – CLIPPING 
19 de fevereiro de 2013 

 
 

 

 



Diário Catarinense – Obituário 

Biase Faraco Neto / Servidor aposentado da UFSC / Departamento de Engenharia Mecânica 

/ Núcleo de Manutenção / Adaptação de veículos para portadores de deficiências 

 

 
 

 

Diário Catarinense – Serviço 

“Folclore” 

Projeto Escola de Boi de Mamão / Museu de Arqueologia e Etnologia da UFSC 

 

 

 

Diário Catarinense – Serviço 

“Budismo” 

Kenneth Liberman / Lama Padma Samten / Palestra Prática Budista na Vida Cotidiana / 

Auditório da Reitoria da UFSC 

 



Notícias do Dia 

Caderno Plural 

“Ciência e espiritualidade” 

Kenneth Liberman / Lama Padma Samten / Palestra Prática Budista na Vida Cotidiana / 

Auditório da Reitoria da UFSC 

 

 

 

 

 

 

 



Diário Catarinense 

Viviane Bevilacqua 

“Angústia de mãe” 

Saída dos filhos de casa para estudar fora / Vestibular da UFSC / Angústia / Violência em 

Florianópolis 

 

 

 



Diário Catarinense - Caderno Vestibular 

“Todos querem ser Vestibulando DC” 

Vestibulando DC / Curso de Medicina da UFSC / Curso de Arquivologia da UFSC / Calouros 

aprovados para o segundo semestre / Curso de Secretariado Executivo da UFSC / Curso de 

Design da UFSC / Leituras obrigatórias para o Vestibular 2014 / Coperve 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

Enfoque Popular – Estado 

“Visita” 

Presidente Dilma Rousseff / Visita a Santa Catarina / Inauguração do novo prédio da 

administração da UFSC em Florianópolis / Duplicação da BR-101 / Campus da UFSC em 

Araranguá 

 

 

 

 

 

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

responsabilidade dos veículos. 
 



CLIPPING DIGITAL  

 

 

 

Clipping dia 14/02/13 

 

 

MEC qualificará técnicos a partir deste mês 

 

Volta às aulas pode ser adiada por conta da alteração nos horários dos 

ônibus 

 

Clipping dia 15/02/13 

 

 

Inscrições para curso sobre prevenção do uso de drogas 

 

Santa Catarina: Violência suspende aulas da rede estadual 

 

UFSC e rede estadual de ensino estão com aulas noturnas suspensas na próxima segunda-

feira na Capital 

 

Ranking aponta UFC entre as 500 melhores universidades do mundo 

 

Curso prático de Microfabricação do Brasil 

 

 

Clipping dia 18/02/13 

 

 

Laboratório terá cobaia com padrão global 

 

Matrículas para aprovados na UFSC começam nesta segunda-feira, dia 18 

 

UFSC convoca calouros para matrícula a partir desta segunda 

 

Aulas dos cursos presenciais noturnos da UFSC recomeçam amanhã na Capital 

 

Opções para estudantes que passaram para o segundo semestre da UFSC 

 

Atividades presenciais noturnas da UFSC voltam a ser realizadas na terça-feira 

 

UFSC divulga lista dos oito livros que serão cobrados no vestibular 2014 

 

 

http://www.leiaja.com/carreiras/2013/mec-qualificara-tecnicos-partir-
http://zerohora.clicrbs.com.br/rs/geral/noticia/2013/02/volta-as-aulas-
http://zerohora.clicrbs.com.br/rs/geral/noticia/2013/02/volta-as-aulas-
http://www.leiaja.com/noticias/2013/inscricoes-para-curso-sobre-
http://www.leiaja.com/noticias/2013/santa-catarina-violencia-suspede-
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2013/02/ufsc-
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2013/02/ufsc-
http://www.fapesc.sc.gov.br/index.php?
http://www.jornaldaciencia.org.br/Detalhe.jsp?id=85826
http://www.jornaldaciencia.org.br/Detalhe.jsp?id=85841
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2013/02/ufsc-
http://noticias.terra.com.br/educacao/ufsc-convoca-
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2013/02/aulas-dos-cursos-presenciais-noturnos-da-ufsc-recomecam-amanha-na-capital-4048314.html
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2013/02/opcoes-para-estudantes-que-passaram-para-o-segundo-semestre-da-ufsc-4048303.html
http://ndonline.com.br/florianopolis/noticias/50849-atividades-presenciais-noturnas-da-ufsc-voltam-a-ser-realizadas-na-terca-feira.html
http://www.deolhonailha.com.br/florianopolis/noticias/ufsc-divulga-lista-dos-oito-livros-que-serao-cobrados-no-vestibular-2014.html


Clipping dia 19/02/13 

 

 

Coordenadoras serão orientadas sobre Pacto Nacional da Alfabetização 

 

Escolta para ônibus continua na capital de SC 

 

Prefeitos participam de videoconferência com ANAC sobre melhorias no aeroporto de 

Correia Pinto 

 

UFSC abre inscrições para 24 vagas de professor substituto 

 

Período de matrículas para aprovados na UFSC e PROUNI está próximo do fim 

 

Produtores afetados por vazamento de óleo na capital são indenizados 

http://www.adjorisc.com.br/jornais/apalavra/geral/coordenadoras-ser-o-orientadas-sobre-pacto-nacional-da-alfabetizac-o-1.1233031
http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,escolta-para-onibus-continua-na-capital-de-sc-,998571,0.htm
http://blog.ozoide.com.br/index.php?menu=post&p=14673
http://blog.ozoide.com.br/index.php?menu=post&p=14673
http://www.deolhonailha.com.br/florianopolis/noticias/-ufsc-abre-inscricoes-para-24-vagas-de-professor-substituto.html
http://globotv.globo.com/rbs-sc/bom-dia-santa-catarina/v/periodo-de-matriculas-para-aprovados-na-ufsc-e-prouni-esta-proximo-do-fim/2414336/
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2013/02/produtores-afetados-por-vazamento-de-oleo-na-capital-sao-indenizados.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2013/02/produtores-afetados-por-vazamento-de-oleo-na-capital-sao-indenizados.html

