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CLIPPING DIGITAL 

 

Câmara de Florianópolis aprova Frente Parlamentar em Apoio à 
UFSC 

Udesc Joinville organiza 1º Seminário Catarinense de Educação em 

Redução de Riscos e Desastres 

Audiência pública na Alesc vai discutir crise financeira na UFSC 

week.NSC #12: confira os destaques da semana 

Opinião: greve dos estudantes da UFSC pode ser partidária 
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Câmara promove ciclo de palestras sobre Plano Diretor nos dias 26 

e 27 

V. Clementino tem uma das melhores universidades do mundo 

Colesterol alto não prejudica só seu coração, mas também seu 

cérebro 

Curso de Direito da UEA é o primeiro de Manaus a ofertar a 

disciplina de Direito Digital 

Governo pagou 6% do investimento previsto a universidades 

Festival Isnard Azevedo, shows nacionais e exposições; veja a 

agenda cultural do fim de semana em SC 

Revés depois de destaque em ranking internacional 

Câmara de Florianópolis aprova Frente Parlamentar em Apoio à 

UFSC 

Governo pagou 6% do investimento previsto a universidades 

Como está a situação das quatro instituições federais de ensino de 
SC com os bloqueios de recursos 

Vestibular unificado UFSC e UFFS: inscrições abertas 

ACM repudia cerceamento a estudantes da UFSC por grevistas 

Bolsas de pós-graduação com alta avaliação voltam a ser 
financiadas em SC 
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