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CLIPPING DIGITAL
MEC abandona pacto de direitos humanos que envolve 333
instituições de ensino superior
Evento no HU da UFSC alerta para prevenção de acidentes com
animais peçonhentos
Projetos desenvolvidos em universidades federais podem mudar a
vida dos brasileiros
Nota 10
Prêmio ACIVA de Matemática está com inscrições abertas
Projetos do IFC em Brusque verificam qualidade da água e
irregularidades no Rio Itajaí-Mirim
Simpatia

Crianças de Florianópolis alertam adultos sobre perigos no volante
UNE: 'Bolsonaro vai provar o gosto da pressão popular neste 15 de
maio'

Filme 'Malcolm X', de Spike Lee, será exibido na UFSC em evento
aberto ao público nesta sexta-feira
Florianópolis terá protestos contra bloqueio de verbas na educação
Oito polêmicas das políticas de Bolsonaro para a educação, alvo de
protestos nesta quarta
Paulina Chiziane, autora que toda mulher deveria conhecer
Greve dos “estudantes” não tem nada a ver com educação
Jogo sobre sambaquis é lançado na Semana dos Povos Indígenas
em Tubarão, sul de Santa Catarina
“Manifestações de professores e estudantes serão teste
democrático para governo
Ressignifique o luto com esperança
Greve na Educação: o que esperar das manifestações desta quarta

