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“Fortalecimento da economia do município com foco no mercado mundial” 
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CLIPPING DIGITAL 
 

UFSC vai distribuir 100 ingressos para o show de Ana Carolina em 

Florianópolis 

UFSC abre concurso para professor 

Pesquisador mostra benefícios do vinho ao coração para 

cardiologistas 

Protagonismo feminino será tema de aula magna na UFSC 

Ecossistema de inovação, fortalecimento da economia regional com 

foco no mercado mundial 

http://www.globo.com/busca/click?q=ufsc&p=0&r=1502220947572&u=http%3A%2F%2Fg1.globo.com%2Fsc%2Fsanta-catarina%2Fnoticia%2Fufsc-vai-distribuir-100-ingressos-para-o-show-de-ana-carolina-em-florianopolis.ghtml&t=informacional&d=false&f=false&ss=&o=&cat=
http://www.globo.com/busca/click?q=ufsc&p=0&r=1502220947572&u=http%3A%2F%2Fg1.globo.com%2Fsc%2Fsanta-catarina%2Fnoticia%2Fufsc-vai-distribuir-100-ingressos-para-o-show-de-ana-carolina-em-florianopolis.ghtml&t=informacional&d=false&f=false&ss=&o=&cat=
http://www.adjorisc.com.br/jornais/asemana/geral/ufsc-abre-concurso-para-professor-1.1986334
http://portal.revistavisao.com.br/post/27628/pesquisador-mostra-beneficios-do-vinho-ao-coracao-para-cardiologistas/
http://portal.revistavisao.com.br/post/27628/pesquisador-mostra-beneficios-do-vinho-ao-coracao-para-cardiologistas/
http://dc.clicrbs.com.br/sc/colunistas/camille-reis/noticia/2017/08/protagonismo-feminino-sera-tema-de-aula-magna-na-ufsc-9864414.html
https://ndonline.com.br/florianopolis/coluna/janine-alves/ecossistema-de-inovacao-fortalecimento-da-economia-regional-com-foco-no-mercado-mundial
https://ndonline.com.br/florianopolis/coluna/janine-alves/ecossistema-de-inovacao-fortalecimento-da-economia-regional-com-foco-no-mercado-mundial


A sociedade precisa, mais do que nunca, de informações confiáveis 

Falta de recursos compromete futuro do maior acervo botânico de 

Santa Catarina 

Os 7 mais da energia solar no mundo 

Aula magna na UFSC aborda "protagonismo feminino em tempos de 

inovação 

UFSC realiza consulta pública para implantação de sistema 

cicloviário no campus de Florianópolis 

Udesc oferecerá curso de especialização a distância em Educação 

inclusiva 

O mundo é das mulheres 

Brusquense toma posse como presidente do Conselho do Trabalho 

de SC 

 

http://observatoriodaimprensa.com.br/curadoria-de-noticias/sociedade-precisa-mais-do-que-nunca-de-informacoes-confiaveis/
http://dc.clicrbs.com.br/sc/estilo-de-vida/noticia/2017/08/questionamento-na-justica-compromete-futuro-do-maior-acervo-botanico-de-santa-catarina-9864141.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/estilo-de-vida/noticia/2017/08/questionamento-na-justica-compromete-futuro-do-maior-acervo-botanico-de-santa-catarina-9864141.html
http://jornaldiadia.com.br/2016/?p=317117
https://ndonline.com.br/florianopolis/coluna/fabio-gadotti/aula-magna-na-ufsc-aborda-protagonismo-feminino-em-tempos-de-inovacao
https://ndonline.com.br/florianopolis/coluna/fabio-gadotti/aula-magna-na-ufsc-aborda-protagonismo-feminino-em-tempos-de-inovacao
https://ndonline.com.br/florianopolis/noticias/ufsc-realiza-consulta-publica-para-implantacao-de-sistema-cicloviario-no-campus-trindade
https://ndonline.com.br/florianopolis/noticias/ufsc-realiza-consulta-publica-para-implantacao-de-sistema-cicloviario-no-campus-trindade
https://ndonline.com.br/florianopolis/noticias/udesc-oferecera-curso-de-especializacao-a-distancia-em-educacao-inclusiva
https://ndonline.com.br/florianopolis/noticias/udesc-oferecera-curso-de-especializacao-a-distancia-em-educacao-inclusiva
http://revistatrip.uol.com.br/tpm/encontro-feminista-em-florianopolis-seminario-internacional-fazendo-genero-integrou-o-congresso-mundo-de-mulheres
http://www.diplomatafm.com.br/portal/geral/detalhes.php?id=10683
http://www.diplomatafm.com.br/portal/geral/detalhes.php?id=10683

