29 de outubro de 2018

Diário Catarinense
Política
“Como fica a relação com a Alesc”
Como fica a relação com a Alesc / Eleições 2018 / Carlos Moisés da Silva /
PSL / Governabilidade / Alianças / Professor / Rogério Duarte da Silva /
Mestre em Direito Público / Universidade Federal de Santa Catarina

Diário Catarinense
Política
“Divisão do congresso é desafio”
Divisão do congresso é desafio / Eleições 2018 / Presidente da República /
Jair Messias Bolsonaro / PSL / Governabilidade / Julian Borba / Professor /
Departamento de Sociologia e Ciência Política / UFSC / Universidade Federal
de Santa Catarina / Departamento de Jornalismo e Sociologia Política /
Jacques Mick

Diário Catarinense
Publicidade
“Bem Sertanejo – O Musical”
Bem Sertanejo – O Musical / Michel Teló / Centro de Cultura e Eventos /
UFSC

Oi São José – Ano 24 - ed. 270
“Vereadores conhecem rede integrada de transporte coletivo metropolitano”
Vereadores conhecem rede integrada de transporte coletivo metropolitano /
Observatório da Mobilidade Urbana / Sistema de ônibus integrado / Suderf /
Superintendência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de
Florianópolis / UFSC

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

CLIPPING DIGITAL
Estudo indica reposicionamento do voto do eleitor conservador
Estudo indica reposicionamento do voto do eleitor conservador

UFSC – Oficinas de autogerenciamento do desempenho acadêmico
estão com inscrições abertas
UFSC – Programa de Pós-Graduação em Física abre inscrições para
processo seletivo de mestrado e doutorado
'A Cor da Água' segue em exposição na UFSC
Professor da UEPG passa a compor Cátedra da Unesco
Como fazíamos sem teclado?
6 motivos por que Jair Bolsonaro foi eleito presidente do Brasil
6 claves para entender la victoria del ultraderechista Bolsonaro en
Brasil
Jovens têm menos de uma semana para se preparar para o Enem
Desempenho e perspectiva do setor Portuário é debatido em
Florianópolis
A inteligência da tartaruga
Saiba onde encontrar serviços gratuitos que oferecem terapia
Previsão do tempo nos dias 30 a 2 de novembro de 2018
Especialistas questionam eficiência da educação na gestão
Bolsonaro

