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CLIPPING DIGITAL 

 

Você tem Direito: Diabetes 

Проект ЦАГИ, ARI и UFSC победил в конкурсе проектов 
БРИКС(Projeto TsAGI, ARI e UFSC venceu concurso de projetos do 

BRICS) 

Instituições públicas em SC oferecem 6,6 mil vagas por meio da 

nota do Enem 

Professor da UFSC toma posse na diretoria do BRDE de Santa 

Catarina 

Professor da UFSC toma posse na diretoria do BRDE de Santa 

Catarina 

https://www.nsctotal.com.br/noticias/voce-tem-direito-diabetes
https://www.aex.ru/news/2020/1/20/207335/
https://www.aex.ru/news/2020/1/20/207335/
https://www.aex.ru/news/2020/1/20/207335/
https://www.aex.ru/news/2020/1/20/207335/
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2020/01/20/instituicoes-publicas-em-sc-oferecem-66-mil-vagas-por-meio-da-nota-do-enem.ghtml
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2020/01/20/instituicoes-publicas-em-sc-oferecem-66-mil-vagas-por-meio-da-nota-do-enem.ghtml
http://www.testonoticias.com.br/educa%C3%A7%C3%A3o/professor-da-ufsc-toma-posse-na-diretoria-do-brde-de-santa-catarina-1.2196080
http://www.testonoticias.com.br/educa%C3%A7%C3%A3o/professor-da-ufsc-toma-posse-na-diretoria-do-brde-de-santa-catarina-1.2196080
http://www.folharegionalwebtv.com/geral/professor-da-ufsc-toma-posse-na-diretoria-do-brde-de-santa-catarina-1.2196039
http://www.folharegionalwebtv.com/geral/professor-da-ufsc-toma-posse-na-diretoria-do-brde-de-santa-catarina-1.2196039


Professor da UFSC toma posse na diretoria do BRDE de Santa 

Catarina 

Professor da UFSC toma posse na diretoria do BRDE de Santa 
Catarina 

Matrículas online da UFSC iniciam hoje 

Assinatura digital será válida para diplomas de ensino superior 

Inscrições para vagas SiSU UFSC 2020 começam na terça-feira, dia 

21 

UFSC e UFPR disputam aluna no Twitter e respostas viralizam 

Sisu 2020: universidades de SC têm 7691 vagas para inscrição pela 
nota do Enem 

UFSC e Celesc projetam plataforma para levar transformadores a 

locais de difícil acesso 

Empatia: Catarinense deficiente auditivo adota vira-lata largado em 

abrigo por ser surdo 

Projeto busca apoio de empresas para ônibus elétrico voltar a 

circular em Florianópolis 

Previsão do tempo para os dias 21 e 22 de janeiro de 2020 

De ‘história de pescador’ a mistério para ciência: entenda a onda 

que surpreendeu Laguna 

Taxação na geração de energia solar gera protesto 

http://asemanacuritibanos.com.br/not%C3%ADcias/2.1200/professor-da-ufsc-toma-posse-na-diretoria-do-brde-de-santa-catarina-1.2196015
http://asemanacuritibanos.com.br/not%C3%ADcias/2.1200/professor-da-ufsc-toma-posse-na-diretoria-do-brde-de-santa-catarina-1.2196015
http://rcnonline.com.br/geral/professor-da-ufsc-toma-posse-na-diretoria-do-brde-de-santa-catarina-1.2195939
http://rcnonline.com.br/geral/professor-da-ufsc-toma-posse-na-diretoria-do-brde-de-santa-catarina-1.2195939
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https://portaljoinville.com.br/conteudo/assinatura-digital-sera-valida-para-diplomas-de-ensino-superior/
https://www.portalviapublica.com.br/noticia/inscricoes-para-vagas-sisu-ufsc-2020-comecam-na-terca-feira-dia-21-1
https://www.portalviapublica.com.br/noticia/inscricoes-para-vagas-sisu-ufsc-2020-comecam-na-terca-feira-dia-21-1
https://www.nsctotal.com.br/noticias/ufsc-e-ufpr-disputam-aluna-no-twitter-e-respostas-viralizam
https://www.nsctotal.com.br/noticias/ufsc-e-ufpr-disputam-aluna-no-twitter-e-respostas-viralizam
https://www.nsctotal.com.br/noticias/sisu-2020-universidades-de-sc-tem-7691-vagas-para-inscricao-pela-nota-do-enem
https://www.nsctotal.com.br/noticias/sisu-2020-universidades-de-sc-tem-7691-vagas-para-inscricao-pela-nota-do-enem
https://www.nsctotal.com.br/noticias/voce-tem-direito-diabetes
https://www.nsctotal.com.br/noticias/voce-tem-direito-diabetes
https://www.diariodoiguacu.com.br/noticias/detalhes/ufsc-e-celesc-projetam-plataforma-para-levar-transformadores-a-locais-de-dificil-acesso-52979
https://www.diariodoiguacu.com.br/noticias/detalhes/ufsc-e-celesc-projetam-plataforma-para-levar-transformadores-a-locais-de-dificil-acesso-52979
https://www.amomeupet.org/noticias/1268/empatia-catarinense-deficiente-auditivo-adota-vira-lata-largado-em-abrigo-por-ser-surdo
https://www.amomeupet.org/noticias/1268/empatia-catarinense-deficiente-auditivo-adota-vira-lata-largado-em-abrigo-por-ser-surdo
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https://ndmais.com.br/blogs-e-colunas/fabio-gadotti/projeto-busca-apoio-de-empresas-para-onibus-eletrico-voltar-a-circular-em-florianopolis/
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https://ndmais.com.br/noticias/de-historia-de-pescador-a-misterio-para-ciencia-entenda-a-onda-que-surpreendeu-laguna/
https://ndmais.com.br/noticias/de-historia-de-pescador-a-misterio-para-ciencia-entenda-a-onda-que-surpreendeu-laguna/
https://www.diarioinduscom.com/taxacao-na-geracao-de-energia-solar-gera-protesto/

