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Enfoque Popular (20 a 22/07) 

Capa e Geral  
“Resultado do Vestibular de Medicina da UFSC será divulgado nesta sexta” 

 
Resultado do Vestibular de Medicina da UFSC será divulgado nesta sexta / 

Regiões da AMESC / ANREC / AMUREL / Argumento de Inclusão Regional de 

20% / Bônus Regional / Araranguá / Comissão Permanente do Vestibular / 

Coperve / Auditório do Centro de Ciências, Tecnologia e Saúde / Presidente 

/ Maria Luiza Ferraro / Vice-reitora / Alacoque Lorenzini Erdmann / Chefe de 

Gabinete / Áureo de Mafra Moraes / Curso de Medicina / Pró-Reitoria de 

Graduação / Prograd / Secretaria de Ações Afirmativas e Diversidades / 

SAAD 

 

 

 

 

  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



Enfoque Popular (20 a 22/07) 

Everaldo Silveira  
“Curso de Medicina” 

 
Curso de Medicina / Comissão Permanente do Vestibular / UFSC / Coletiva 

de imprensa / Auditório do Centro de Ciências, Tecnologia e Saúde / 

Campus Araranguá / Vestibular 2018/2 / Argumento de Inclusão Regional 
de 20% / Bônus Regional  

 

 
 
 
 

Notícias veiculadas em meios impressos, convertidas para o formato digital, com informações 

e opiniões de responsabilidade dos veículos. 

 

 

CLIPPING DIGITAL 
 
 
 

UFSC é 14ª melhor universidade da América Latina, segundo 

ranking internacional 

UFSC é 14ª melhor universidade da América Latina, segundo 

ranking internacional 

UFSC divulga resultado do vestibular 2018-2 

Após pós-doutorado na Inglaterra, biólogo vira figurante e tenta 

bico de modelo nu para se sustentar no Brasil  

https://www.globo.com/busca/click?abTestId=742201c9-c16f-492c-aed0-676abe2fd086&abAlternative=default&q=ufsc&p=1&r=1532116217117&u=https%3A%2F%2Fgloboplay.globo.com%2Fv%2F6885485%2F&abExperiment=bg-gcom-info-recencia-fscore&key=a29b903b42da88ec13e9385f7ce647bf
https://www.globo.com/busca/click?abTestId=742201c9-c16f-492c-aed0-676abe2fd086&abAlternative=default&q=ufsc&p=1&r=1532116217117&u=https%3A%2F%2Fgloboplay.globo.com%2Fv%2F6885485%2F&abExperiment=bg-gcom-info-recencia-fscore&key=a29b903b42da88ec13e9385f7ce647bf
http://asemanacuritibanos.com.br/not%C3%ADcias/2.1200/ufsc-%C3%A9-14%C2%AA-melhor-universidade-da-am%C3%A9rica-latina-segundo-ranking-internacional-1.2082407
http://asemanacuritibanos.com.br/not%C3%ADcias/2.1200/ufsc-%C3%A9-14%C2%AA-melhor-universidade-da-am%C3%A9rica-latina-segundo-ranking-internacional-1.2082407
https://www.revistaw3.com.br/geral/2018/07/20/ufsc-divulga-resultado-do-vestibular-2018-2.html
https://economia.uol.com.br/noticias/bbc/2018/07/20/apos-pos-doutorado-na-inglaterra-biologo-vira-figurante-e-tenta-bico-de-modelo-nu-para-se-sustentar-no-brasil.htm
https://economia.uol.com.br/noticias/bbc/2018/07/20/apos-pos-doutorado-na-inglaterra-biologo-vira-figurante-e-tenta-bico-de-modelo-nu-para-se-sustentar-no-brasil.htm


Confira os destaques do programa Educação e Cidadania desta 

semana 

MPSC obtém liminar para obrigar licitação para linhas 

intermunicipais 

3 plataformas de revisão bibliográfica para trabalhos acadêmicos 

Banana da região de Corupá está perto de ganhar título de mais 

doce do mundo 

O que a rede sabe de mim? Saiba que dados são coletados por 

serviços da web 

INÉDITO – uma construção coletiva 

MPSC obtém liminar para obrigar licitação para linhas de ônibus 

intermunicipais 

Liderança do Municipio de Tijucas 

Empresa brasileira de nanotecnologia faz microencapsulação de 

ativos para indústria 

Tudo o que foi destaque nos últimos 3 dias do 4º EDUCAR-SE 

Propano e isobutano substituem refrigerantes de alto GWP 

https://ricmais.com.br/sc/programas/record-news/confira-os-destaques-do-programa-educacao-e-cidadania-desta-semana-24
https://ricmais.com.br/sc/programas/record-news/confira-os-destaques-do-programa-educacao-e-cidadania-desta-semana-24
http://jmais.com.br/mpsc-obtem-liminar-para-obrigar-licitacao-para-linhas-de-onibus-intermunicipais/
http://jmais.com.br/mpsc-obtem-liminar-para-obrigar-licitacao-para-linhas-de-onibus-intermunicipais/
https://www.vivotech.com.br/revisao-bibliografica-para-trabalhos-academicos/
https://ocp.news/economia/banana-da-regiao-de-corupa-esta-perto-de-ganhar-titulo-de-mais-doce-do-mundo
https://ocp.news/economia/banana-da-regiao-de-corupa-esta-perto-de-ganhar-titulo-de-mais-doce-do-mundo
http://www.jornalfloripa.com.br/agencia/noticia.php?id=26460407
http://www.jornalfloripa.com.br/agencia/noticia.php?id=26460407
http://www.adjorisc.com.br/jornais/otempo/geral/in%C3%A9dito-uma-constru%C3%A7%C3%A3o-coletiva-1.2082396
http://www.jornalnortesul.com.br/geral/mpsc-obt%C3%A9m-liminar-para-obrigar-licita%C3%A7%C3%A3o-para-linhas-de-%C3%B4nibus-intermunicipais-1.2082385
http://www.jornalnortesul.com.br/geral/mpsc-obt%C3%A9m-liminar-para-obrigar-licita%C3%A7%C3%A3o-para-linhas-de-%C3%B4nibus-intermunicipais-1.2082385
http://www.jornalfiqueesperto.com.br/politica/lideran%C3%A7a-do-municipio-de-tijucas-1.2082336
https://www.dci.com.br/empreendedorismo/empresa-brasileira-de-nanotecnologia-faz-microencapsulac-o-de-ativos-para-industria-1.722677
https://www.dci.com.br/empreendedorismo/empresa-brasileira-de-nanotecnologia-faz-microencapsulac-o-de-ativos-para-industria-1.722677
https://www.cangucunoticia.com.br/tudo-o-que-foi-destaque-nos-ultimos-3-dias-do-4o-educar-se/
http://revistadofrio.com.br/2018/07/naturais-substituem-refrigerantes/

