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CLIPPING DIGITAL
Experimenta UFSC: uma semana inteira com atrações artísticoculturais gratuitas e abertas ao público

Mário Motta: Colégio de Aplicação da UFSC abre inscrições para o
sorteio de vagas
Governo libera R$ 1,7 milhão para formação em Atenção Domiciliar
Feira Viva a Cidade vai arrecadar brinquedos neste sábado, 8/10
Começa a venda de ingressos para o show de Sandy em
Florianópolis
Filme pretende mostrar que é possível optar pela educação dos
filhos fora da escola
Motorista é preso em flagrante por transporte clandestino em
Florianópolis
Tendências na Operação Hoteleira regem painel em Florianópolis
Com apoio do Governo do Estado, R$ 15 milhões são aplicados em
projetos de inovação e pesquisa em SC
Planeta.Doc: UFSC apoia festival de cinema socioambiental e sedia
conferências
Mensagens nazistas são marcadas em parede de sala usada em
atividades étnico-raciais na UFSC
Universidades públicas de SC têm 6,7 mil vagas; prazos para
inscrições terminam a partir desta sexta-feira
Motorista de Uber é preso na capital por 'transporte ilegal', diz
polícia
Fiesc defende planejamento, gestão e participação privada para
melhorar infraestrutura do estado
Amucc divulga Outubro Rosa na OAB e alerta que SC não cumpre lei
de 60 dias
Eletricidade estática é um perigo mesmo pro PC? A Escola de
hardware responde
Sarau de Primavera com talentos musicais do Coral, Madrigal e
Orquestra de Câmara da UFSC
Tecnologias digitais no mercado de eventos é tema de palestra em
João Pessoa
Mensagens nazistas são marcadas em parede de sala usada em
atividades étnico-raciais na UFSC

