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Não houve registro de matérias referentes à UFSC nos jornais impressos. 

 

 
 
 
 

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

 
 

CLIPPING DIGITAL  

 

Árvore gigante rara de 535 anos foi derrubada em Santa Catarina 
para virar cerca 

Árvore gigante rara de 535 anos foi derrubada em Santa Catarina 
para virar cerca 

Árvore gigante rara de 535 anos foi derrubada em Santa Catarina 

para virar cerca 

Aberto processo seletivo simplificado com 15 vagas para o HU 

Workshop encerra campanha 'Comércio Forte, Cidade Feliz' 

Congresso conservador na UFSC tem Olavo de Carvalho e ingressos 
esgotados nesta sexta 

Fim de semana em Santa Catarina tem Show do Paulinho da Viola e 
eventos de graça 

Barca dos Livros, na Lagoa da Conceição, se prepara para fechar as 
portas 

HU em Florianópolis abre seleção para 15 vagas com salários de até 

R$ 8,6 mil 

Partido da Causa Operária vai realizar curso pela revolução 

socialista na UFSC  

Onda de assaltos assusta moradores e comerciantes em bairro de 

Florianópolis 

Livro traz análise jurídica e soluções sobre danos ambientais 

Árvore rara e gigante que foi derrubada para virar cerca em Santa 

Catarina tinha 535 anos 

https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/11/arvore-gigante-rara-de-535-anos-foi-derrubada-em-santa-catarina-para-virar-cerca.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/11/arvore-gigante-rara-de-535-anos-foi-derrubada-em-santa-catarina-para-virar-cerca.shtml
https://www.bol.uol.com.br/noticias/2019/11/29/arvore-gigante-rara-de-535-anos-foi-derrubada-em-sc-para-virar-cerca.htm
https://www.bol.uol.com.br/noticias/2019/11/29/arvore-gigante-rara-de-535-anos-foi-derrubada-em-sc-para-virar-cerca.htm
https://www.bbc.co.uk/portuguese/geral-50578637
https://www.bbc.co.uk/portuguese/geral-50578637
https://www.deolhonailha.com.br/florianopolis/noticias/aberto-processo-seletivo-simplificado-com-15-vagas-para-o-hu.html
http://asemanacuritibanos.com.br/not%C3%ADcias/2.1200/workshop-encerra-campanha-com%C3%A9rcio-forte-cidade-feliz-1.2185328
http://asemanacuritibanos.com.br/not%C3%ADcias/2.1200/workshop-encerra-campanha-com%C3%A9rcio-forte-cidade-feliz-1.2185328
https://www.nsctotal.com.br/colunistas/dagmara-spautz/congresso-conservador-na-ufsc-tem-olavo-de-carvalho-e-ingressos-0
https://www.nsctotal.com.br/colunistas/dagmara-spautz/congresso-conservador-na-ufsc-tem-olavo-de-carvalho-e-ingressos-0
https://www.nsctotal.com.br/noticias/fim-de-semana-em-santa-catarina-tem-show-do-paulinho-da-viola-e-eventos-de-graca
https://www.nsctotal.com.br/noticias/fim-de-semana-em-santa-catarina-tem-show-do-paulinho-da-viola-e-eventos-de-graca
https://www.nsctotal.com.br/noticias/fim-de-semana-em-santa-catarina-tem-show-do-paulinho-da-viola-e-eventos-de-graca
https://www.nsctotal.com.br/noticias/fim-de-semana-em-santa-catarina-tem-show-do-paulinho-da-viola-e-eventos-de-graca
https://www.nsctotal.com.br/noticias/barca-dos-livros-na-lagoa-da-conceicao-se-prepara-para-fechar-as-portas
https://www.nsctotal.com.br/noticias/barca-dos-livros-na-lagoa-da-conceicao-se-prepara-para-fechar-as-portas
https://www.nsctotal.com.br/noticias/hu-em-florianopolis-abre-selecao-para-15-vagas-com-salarios-de-ate-r-86-mil
https://www.nsctotal.com.br/noticias/hu-em-florianopolis-abre-selecao-para-15-vagas-com-salarios-de-ate-r-86-mil
https://www.nsctotal.com.br/noticias/hu-em-florianopolis-abre-selecao-para-15-vagas-com-salarios-de-ate-r-86-mil
https://www.nsctotal.com.br/noticias/hu-em-florianopolis-abre-selecao-para-15-vagas-com-salarios-de-ate-r-86-mil
https://www.gazetadopovo.com.br/educacao/breves/partido-da-causa-operaria-vai-realizar-curso-pela-revolucao-socialista-na-ufsc/
https://www.gazetadopovo.com.br/educacao/breves/partido-da-causa-operaria-vai-realizar-curso-pela-revolucao-socialista-na-ufsc/
https://ndmais.com.br/noticias/onda-de-assaltos-assusta-moradores-e-comerciantes-em-bairro-de-florianopolis/
https://ndmais.com.br/noticias/onda-de-assaltos-assusta-moradores-e-comerciantes-em-bairro-de-florianopolis/
https://minutomt.com.br/cidades/livro-traz-analise-juridica-e-solucoes-sobre-danos-ambientais/
https://gauchazh.clicrbs.com.br/ambiente/noticia/2019/11/arvore-rara-e-gigante-que-foi-derrubada-para-virar-cerca-em-santa-catarina-tinha-535-anos-ck3kcpjsn012801llqwv6rm2u.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/ambiente/noticia/2019/11/arvore-rara-e-gigante-que-foi-derrubada-para-virar-cerca-em-santa-catarina-tinha-535-anos-ck3kcpjsn012801llqwv6rm2u.html


5 filas que mais irritam no trânsito de Florianópolis. Saiba como 

tentar fugir delas! 

Árvore de 535 anos foi cortada para fazer uma cerca 

Melhores Universidades do Brasil em 2019 

Paulinho da Viola, teatro e exposições; veja a agenda cultural para o 
fim de semana em SC 

Começa a construção de mais um prédio do Ágora Tech Park 

Entrevista - Laboratório de Transporte e Logística da UFSC prioriza 

inovação tecnológica 

Deputado quer apuração sobre obras paralisadas em campus da 

UFSC em Joinville 

Entrevista: Dirce Ramos Schlindwein 

https://ocp.news/geral/5-filas-que-mais-irritam-em-florianopolis-saiba-como-tentar-fugir-delas
https://ocp.news/geral/5-filas-que-mais-irritam-em-florianopolis-saiba-como-tentar-fugir-delas
https://www.plataformamedia.com/pt-pt/noticias/sociedade/arvore-de-535-anos-foi-cortada-para-fazer-uma-cerca-11567575.html
https://noticias.r7.com/educacao/blog-qg-do-enem/melhores-universidades-do-brasil-em-2019-29112019
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2019/11/29/paulinho-da-viola-teatro-e-exposicoes-veja-a-agenda-cultural-para-o-fim-de-semana-em-sc.ghtml
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2019/11/29/paulinho-da-viola-teatro-e-exposicoes-veja-a-agenda-cultural-para-o-fim-de-semana-em-sc.ghtml
https://revistabusiness.com.br/expansao/comeca-a-construcao-de-mais-um-predio-do-agora-tech-park/
https://portogente.com.br/noticias/transporte-logistica/110072-projetos-do-labtrans-ufsc-priorizam-inovacao-tecnologica
https://portogente.com.br/noticias/transporte-logistica/110072-projetos-do-labtrans-ufsc-priorizam-inovacao-tecnologica
https://www.nsctotal.com.br/colunistas/saavedra/deputado-quer-apuracao-sobre-obras-paralisadas-em-campus-da-ufsc-em-joinville
https://www.nsctotal.com.br/colunistas/saavedra/deputado-quer-apuracao-sobre-obras-paralisadas-em-campus-da-ufsc-em-joinville
https://ndmais.com.br/blogs-e-colunas/marcos-cardoso/entrevista-dirce-ramos-schlindwein/

