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Saiba as sete mentiras que os envolvidos na Lava-Jato mais contam 

UFSC: locais de provas do Vestibular 2017 EaD já está disponível 

Locais de prova do Vestibular EaD 2017 da UFSC já podem ser 

acessados 

UFSC inicia dois Processos Seletivos de Professores 

https://omunicipio.com.br/saiba-as-sete-mentiras-que-os-envolvidos-na-lava-jato-mais-contam/
http://vestibular.brasilescola.uol.com.br/noticias/ufsc-locais-provas-vestibular-2017-ead-ja-esta-disponivel/338865.html
http://vestibular.mundoeducacao.bol.uol.com.br/noticias/locais-prova-vestibular-ead-2017-ufsc-ja-podem-ser-acessados/333212.html
http://vestibular.mundoeducacao.bol.uol.com.br/noticias/locais-prova-vestibular-ead-2017-ufsc-ja-podem-ser-acessados/333212.html
https://www.pciconcursos.com.br/noticias/ufsc-inicia-dois-processos-seletivos-de-professores


Com o tema 'O que acontece nas prisões?', Freixo dá aula magna na 

UFSC nesta segunda-feira 

Internacionalização da universidade brasileira 

Projeto de lei que visa ajudar a terceira idade é encaminhado para a 

Assembleia Legislativa 

Inscrições abertas para curso de Aperfeiçoamento em Atenção 

Domiciliar 

Com público abaixo do esperado, estudantes dominam show dos 

novos baianos em Florianópolis 

Campeonato universitário de futebol começa hoje 

O valor da multa deve ser limitado ao da obrigação de direito 

material 

Seminário nacional em Blumenau debate ciência, tecnologia e 

inovação na indústria têxtil 

Com público abaixo do esperado, estudantes dominam show dos 

Novos Baianos em Florianópolis 

Mário Motta: Festival Internacional da Cooperação aterrissa em 

Florianópolis 

 Vacinadores e gestores da Atenção Básica participam de encontro 

de capacitação 

O Mettzer é um editor automático de trabalhos acadêmicos com 

planos para o B2B e B2C 

Cobalchini articula cursos superiores da UFSC na região 

Torneio de futebol universitário reúne times de 11 estados em MS 

Profissionais da RBS participam de debates sobre Jornalismo em SC 

http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/com-o-tema-o-que-acontece-nas-prisoes-freixo-da-aula-magna-na-ufsc-nesta-segunda-feira.ghtml
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/com-o-tema-o-que-acontece-nas-prisoes-freixo-da-aula-magna-na-ufsc-nesta-segunda-feira.ghtml
http://oglobo.globo.com/opiniao/internacionalizacao-da-universidade-brasileira-21207876
http://dc.clicrbs.com.br/sc/colunistas/rafael-martini/noticia/2017/04/projeto-de-lei-que-visa-ajudar-a-terceira-idade-e-encaminhado-para-a-assembleia-legislativa-9773705.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/colunistas/rafael-martini/noticia/2017/04/projeto-de-lei-que-visa-ajudar-a-terceira-idade-e-encaminhado-para-a-assembleia-legislativa-9773705.html
http://www.brasil.gov.br/saude/2017/04/inscricoes-abertas-para-curso-de-aperfeicoamento-em-atencao-domiciliar
http://www.brasil.gov.br/saude/2017/04/inscricoes-abertas-para-curso-de-aperfeicoamento-em-atencao-domiciliar
http://dc.clicrbs.com.br/sc/colunistas/cacau-menezes/noticia/2017/04/com-publico-abaixo-do-esperado-estudantes-dominam-show-dos-novos-baianos-em-florianopolis-9773685.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/colunistas/cacau-menezes/noticia/2017/04/com-publico-abaixo-do-esperado-estudantes-dominam-show-dos-novos-baianos-em-florianopolis-9773685.html
http://www.acritica.net/editorias/esportes/campeonato-universitario-de-futebol-comeca-hoje-4503/201984/
http://www.conjur.com.br/2017-abr-17/valor-multa-limitado-obrigacao-direito-material2
http://www.conjur.com.br/2017-abr-17/valor-multa-limitado-obrigacao-direito-material2
http://www.adjorisc.com.br/geral/semin%C3%A1rio-nacional-em-blumenau-debate-ci%C3%AAncia-tecnologia-e-inova%C3%A7%C3%A3o-na-ind%C3%BAstria-t%C3%AAxtil-1.1970187
http://www.adjorisc.com.br/geral/semin%C3%A1rio-nacional-em-blumenau-debate-ci%C3%AAncia-tecnologia-e-inova%C3%A7%C3%A3o-na-ind%C3%BAstria-t%C3%AAxtil-1.1970187
http://dc.clicrbs.com.br/sc/colunistas/cacau-menezes/noticia/2017/04/com-publico-abaixo-do-esperado-estudantes-dominam-show-dos-novos-baianos-em-florianopolis-9773685.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/colunistas/cacau-menezes/noticia/2017/04/com-publico-abaixo-do-esperado-estudantes-dominam-show-dos-novos-baianos-em-florianopolis-9773685.html
http://horadesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2017/04/mario-motta-festival-internacional-da-cooperacao-aterrissa-em-florianopolis-9773436.html
http://horadesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2017/04/mario-motta-festival-internacional-da-cooperacao-aterrissa-em-florianopolis-9773436.html
http://www.portalviapublica.com.br/component/k2/item/4803-vacinadores-e-gestores-da-atencao-basica-participam-de-encontro-de-capacitacao.html
http://www.portalviapublica.com.br/component/k2/item/4803-vacinadores-e-gestores-da-atencao-basica-participam-de-encontro-de-capacitacao.html
http://projetodraft.com/o-mettzer-e-um-editor-automatico-de-trabalhos-academicos-com-planos-para-o-b2b-e-b2c/
http://projetodraft.com/o-mettzer-e-um-editor-automatico-de-trabalhos-academicos-com-planos-para-o-b2b-e-b2c/
http://www.jornalextrasc.com.br/online/geral/cobalchini-articula-cursos-superiores-da-ufsc-na-regi%C3%A3o-1.1970220
http://www.globo.com/busca/click?q=ufsc&p=83&r=1492717480309&u=http%3A%2F%2Fgloboesporte.globo.com%2Fms%2Fnoticia%2F2017%2F04%2Ftorneio-de-futebol-universitario-reune-times-de-11-estados-em-ms-veja-tabela.html&t=informacional&d=false&f=false&ss=&o=&cat=
http://www.globo.com/busca/click?q=ufsc&p=92&r=1492717519803&u=http%3A%2F%2Fredeglobo.globo.com%2Fsc%2Frbstvsc%2Fnoticia%2Fprofissionais-da-rbs-participam-de-debates-sobre-jornalismo-em-sc.ghtml&t=informacional&d=false&f=false&ss=&o=&cat=

