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“Há quase uma década inovando a indústria” 

 
Há quase uma década inovando a indústria / Welle Laser Technology / 

Inovação / UFSC / Engenharia Mecânica / Gabriel Bottós / Rafael Bottós / 
Fundação Certi / Empreendedorismo / Equipamentos para marcação a laser 

 

 
 
 
 

 



 

Diário Catarinense 
Stefani Ceolla 

“Recepcionistas do HU paralisam atividades” 

 

Recepcionistas do HU paralisam atividades / Terceirizados / Hospital 
Universitário / UFSC / Salários atrasados / SC Segue / Superintendente / 

Maria Lourdes Rovaris / Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares / 
Ebserh   
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“Jubileu” 

 
Jubileu / Arcebispo / Dom Wilson Tadeu Jönck / UFSC / Aquilino dos Santos/ 
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Notícias do Dia - Opinião  
“A grande apatia popular” 
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Notícias veiculadas em meios impressos, convertidas para o formato digital, com informações 
e opiniões de responsabilidade dos veículos. 
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Vestibular de Verão 2018 da Udesc define lista das obras literárias 

para provas 

Cortes na ciência geram êxodo de cérebros, congelam pesquisas e 

vão ‘penalizar’ Brasil por décadas, diz presidente da academia 

Educação infantil – I X 

Jornal Razão: O antes e o depois da Praia de Tijucas 

UFSC abre inscrições para núcleo de estudos da terceira idade 

Presidente da academia de ciências diz que cortes geram êxodo de 

cérebros, congelam pesquisas e penalizarão Brasil por décadas 

Curso de pós-graduação em SC terá Dilma Rousseff e Jean Willys 

como professores 

Laine Valgas: Inscrições para cursos e oficinas voltados a idosos 

na UFSC terminam nesta quarta-feira 

Cinco ruas de Joinville vão receber ciclofaixas em 2017 

Confira a lista de obras literárias para o Vestibular de Verão 2018 da 

Udesc 

Atenção para inscrições dos eventos desta semana! 

PROPP e Agência Uems de Inovação realizam minicurso sobre 

propriedade 

Em busca dos pontos perdidos 

UFAM realiza I Seminário de Meteorologia e Climatologia do 

Amazonas 

Audaces: a empresa de Florianópolis que mudou a história da moda 

no Brasil 
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http://www.portaldoholanda.com.br/cura-pela-natureza/ufam-realiza-i-seminario-de-meteorologia-e-climatologia-do-amazonas
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