06 de março de 2017

Notícias do Dia
Cidade
“Desportistas de alta longevidade”
Desportistas de alta longevidade / Idosos / Vida saudável / Atividades
esportivas / Esporte / Florianópolis / Geti / Grupo de Estudos da Terceira
Idade / Udesc / Daniel Petreça / Agenor Gomes Ferreira / UFSC /
Universidade Federal de Santa Catarina / João Gré / Atividade física

Notícias do Dia
Cidade
“Gerações futuras da terceira idade serão mais fracas”
Gerações futuras da terceira idade serão mais fracas / Geti / Grupo de
Estudos da Terceira Idade / Udesc / Daniel Petreça / Atividade física /
Idosos / Saúde

Diário Catarinense
Estela Benetti
“Satélites e Gisele”
Satélites e Gisele / Energia solar / Instituto Ideal / UFSC / Ricardo Ruther /
Terra / Telhados solares / Gisele Bündchen

Enfoque Popular
Capa
“Coleta seletiva em discussão”
Coleta seletiva em discussão / Araranguá / Resíduos sólidos /
Conscientização / Preservação ambiental / Lixo / Canadá / Estados Unidos /
Austrália / Brasil / IBGE / Reciclagem / Poder público / Curso de Engenharia
de Energia / UFSC / Carla D’Aquino / Primo Menegalli Jr. / Igor Batista
Gomes / Criciúma

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

CLIPPING DIGITAL
UFSC abre inscrições para 1.390 vagas em sete cursos a distância

UFSC abre inscrições para 1.390 vagas em sete cursos a distância
Feira do Livro da Editora da UFSC oferece títulos com até 70% de
desconto
Laine Valgas: UFSC divulga lista de atividades abertas à comunidade
Polo de Apoio Presencial EAD – UAB Canoinhas oferece vagas
Rota dos Butiazais: Ameaça de extinção será debatida em sessão do
Comdema
Técnicos da Coreia vão avaliar plantas para aprovar exportação de
carne suína catarinense
UFSC e Universidade Queen's reforçam parceria científica com apoio
do governo estadual
Laine Valgas: UFSC divulga lista de atividades abertas à comunidade
Obras do campus da UFSC de Joinville estão paradas há 3 anos
Inscrições abertas de novos integrantes para o Coral, Madrigal e
Orquestra de Câmara da UFSC
Todos por um?
Concursos com inscrições abertas reúnem 17,4 mil vagas em todo o
país

