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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 

 

Governo Federal autoriza o cultivo comercial de macroalgas em 

Santa Catarina 

'As pessoas não são empreendedoras por opção, é por falta dela' 

Ponte Hercílio Luz é liberada para ônibus e veículos oficiais 

Macroalga é nova alternativa de renda para a maricultura 
catarinense 

Chico no vestibular 

Para indústria, aumento da competitividade passa por mais 
pesquisa e inovação 

Universidades suspendem processos seletivos até que dúvidas 

sobre correção do Enem sejam respondidas 

Universidade de SC suspende cronograma de ingresso pelo Sisu e 

notas do Enem 

Brasil e Reino Unido discutem parceria no ensino superior 

Projeto busca reforçar segurança nos poços de exploração da 

Petrobras 

Universidades já suspendem calendários temendo atraso na 

divulgação do Sisu 

http://www.informativoregional.net/geral/governo-federal-autoriza-o-cultivo-comercial-de-macroalgas-em-santa-catarina-1.2197447
http://www.informativoregional.net/geral/governo-federal-autoriza-o-cultivo-comercial-de-macroalgas-em-santa-catarina-1.2197447
http://rcnonline.com.br/entrevista-da-semana/as-pessoas-n%C3%A3o-s%C3%A3o-empreendedoras-por-op%C3%A7%C3%A3o-%C3%A9-por-falta-dela-1.2197117
https://www.nsctotal.com.br/noticias/ponte-hercilio-luz-e-liberada-para-onibus-e-veiculos-oficiais
https://www.nsctotal.com.br/noticias/ponte-hercilio-luz-e-liberada-para-onibus-e-veiculos-oficiais
https://www.nsctotal.com.br/colunistas/estela-benetti/macroalga-e-nova-alternativa-de-renda-para-a-maricultura-catarinense
https://www.nsctotal.com.br/colunistas/estela-benetti/macroalga-e-nova-alternativa-de-renda-para-a-maricultura-catarinense
https://omunicipio.com.br/raul-sartori-ministro-paulo-guedes-erra-ao-propor-criacao-de-novos-impostos/
https://www.poder360.com.br/conteudo-patrocinado/para-industria-aumento-da-competitividade-passa-por-mais-pesquisa-e-inovacao/
https://www.poder360.com.br/conteudo-patrocinado/para-industria-aumento-da-competitividade-passa-por-mais-pesquisa-e-inovacao/
https://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,universidades-suspendem-processos-seletivos-ate-que-duvidas-sobre-correcao-do-enem-sejam-respondidas,70003174960
https://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,universidades-suspendem-processos-seletivos-ate-que-duvidas-sobre-correcao-do-enem-sejam-respondidas,70003174960
https://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,universidades-suspendem-processos-seletivos-ate-que-duvidas-sobre-correcao-do-enem-sejam-respondidas,70003174960
https://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,universidades-suspendem-processos-seletivos-ate-que-duvidas-sobre-correcao-do-enem-sejam-respondidas,70003174960
https://notisul.com.br/geral/156030/universidade-de-sc-suspende-cronograma-de-ingresso-pelo-sisu-e-notas-do-enem
https://notisul.com.br/geral/156030/universidade-de-sc-suspende-cronograma-de-ingresso-pelo-sisu-e-notas-do-enem
http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2020-01/brasil-e-reino-unido-discutem-parcerias-no-ensino-superior
http://www.andifes.org.br/ufsc-projeto-busca-reforcar-seguranca-nos-pocos-de-exploracao-da-petrobras/
http://www.andifes.org.br/ufsc-projeto-busca-reforcar-seguranca-nos-pocos-de-exploracao-da-petrobras/
https://oglobo.globo.com/busca/click?q=ufsc&p=0&r=1580225972791&u=https%3A%2F%2Foglobo.globo.com%2Fsociedade%2Feducacao%2Funiversidades-ja-suspendem-calendarios-temendo-atraso-na-divulgacao-do-sisu-24214459&t=informacional&d=false&f=false&ss=&o=&cat=&key=7a8a7118381718d4f4f3133f2d9ee3eb
https://oglobo.globo.com/busca/click?q=ufsc&p=0&r=1580225972791&u=https%3A%2F%2Foglobo.globo.com%2Fsociedade%2Feducacao%2Funiversidades-ja-suspendem-calendarios-temendo-atraso-na-divulgacao-do-sisu-24214459&t=informacional&d=false&f=false&ss=&o=&cat=&key=7a8a7118381718d4f4f3133f2d9ee3eb
https://www.nsctotal.com.br/noticias/ufsc-suspende-cronograma-de-ingresso-pelo-sisu-e-notas-do-enem


UFSC suspende cronograma de ingresso pelo Sisu e notas do Enem 

UFSC é impedida de contratar professores efetivos e suspende 

editais para substitutos 

Resultado do sorteio da obra "Startups: Aspectos Jurídicos 

relevantes 

Brasil e Reino Unido discutem possibilidades de parceria no ensino 

superior 

Resultados de vestibulares são adiados após suspensão do SiSU 
2020/1 

Apesar de balneabilidade na Av. Beira-Mar Norte em Florianópolis, 
IMA recomenda cautela aos banhistas 

Canoense, sobrevivente da Kiss, se especializa em Segurança contra 
Incêndios 

Em Cianorte, Ratinho afirma que duplicação da PR-323 é prioridade 
número um 

Novo código ambiental do RS é aprovado sem passar pela Comissão 

de Meio Ambiente 

Notícias do dia: Embraer e Boeing, auditoria do BNDES, coronavírus 

e as chuvas em MG 

'As pessoas não são empreendedoras por opção, é por falta dela' 

https://www.nsctotal.com.br/noticias/ufsc-suspende-cronograma-de-ingresso-pelo-sisu-e-notas-do-enem
https://www.nsctotal.com.br/noticias/ufsc-suspende-cronograma-de-ingresso-pelo-sisu-e-notas-do-enem
https://ndmais.com.br/noticias/ufsc-e-impedida-de-contratar-professores-efetivos-e-suspende-editais-para-substitutos/
https://ndmais.com.br/noticias/ufsc-e-impedida-de-contratar-professores-efetivos-e-suspende-editais-para-substitutos/
https://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI319010,91041-Resultado+do+sorteio+da+obra+Startups+Aspectos+Juridicos+Relevantes
https://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI319010,91041-Resultado+do+sorteio+da+obra+Startups+Aspectos+Juridicos+Relevantes
https://www.istoedinheiro.com.br/brasil-e-reino-unido-discutem-possibilidades-de-parceria-no-ensino-sup/
https://www.istoedinheiro.com.br/brasil-e-reino-unido-discutem-possibilidades-de-parceria-no-ensino-sup/
https://vestibular.mundoeducacao.bol.uol.com.br/noticias/resultados-de-vestibulares-sao-adiados-apos-suspensao-do-sisu-2020-1/340478.html
https://vestibular.mundoeducacao.bol.uol.com.br/noticias/resultados-de-vestibulares-sao-adiados-apos-suspensao-do-sisu-2020-1/340478.html
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2020/01/27/apesar-de-balneabilidade-na-av-beira-mar-norte-em-florianopolis-ima-recomenda-cautela-aos-banhistas.ghtml
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2020/01/27/apesar-de-balneabilidade-na-av-beira-mar-norte-em-florianopolis-ima-recomenda-cautela-aos-banhistas.ghtml
https://www.jornalnh.com.br/noticias/regiao/2020/01/27/canoense--sobrevivente-da-kiss--se-especializa-em-seguranca-contra-incendios.html
https://www.jornalnh.com.br/noticias/regiao/2020/01/27/canoense--sobrevivente-da-kiss--se-especializa-em-seguranca-contra-incendios.html
https://umuarama.portaldacidade.com/noticias/cidade/em-cianorte-ratinho-afirma-que-duplicacao-da-pr-323-e-prioridade-numero-um-4914
https://umuarama.portaldacidade.com/noticias/cidade/em-cianorte-ratinho-afirma-que-duplicacao-da-pr-323-e-prioridade-numero-um-4914
https://www.diariodocentrodomundo.com.br/2novo-codigo-ambiental-do-rs-e-aprovado-sem-passar-pela-comissao-de-meio-ambiente/
https://www.diariodocentrodomundo.com.br/2novo-codigo-ambiental-do-rs-e-aprovado-sem-passar-pela-comissao-de-meio-ambiente/
https://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,noticias-do-dia-embraer-e-boeing-coronavirus-e-as-chuvas-em-mg,70003174995
https://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,noticias-do-dia-embraer-e-boeing-coronavirus-e-as-chuvas-em-mg,70003174995
http://www.jornalnortesul.com.br/geral/as-pessoas-n%C3%A3o-s%C3%A3o-empreendedoras-por-op%C3%A7%C3%A3o-%C3%A9-por-falta-dela-1.2197537

