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CLIPPING   DIGITAL  
 

Coronavírus:   UFSC   suspende   formaturas   e   outras   solenidades,   mas   mantém   aulas  
 
 

UFSC   realiza   reunião   aberta   online   para   esclarecer   dúvidas   sobre   diploma   digital  
 
 

Coronavírus:   mentiras   e   verdades   sobre   o   Covid-19  
“Vinagre   é   mais   eficiente   que   álcool   gel?   Notícia   falsa.    Ao   contrário   do   que   traz   a   gravação   de   um  

"químico   autodidata"    que   viralizou   nas   redes   sociais,   o   vinagre   tem   propriedades   apenas  
desinfetantes,   enquanto   o   álcool   70%,   seja   em   gel   ou   líquido,   tem   capacidade   para   desestabilizar   os  

vírus   e   as   bactérias,   informou   a   médica   infectologista   do   Hospital   Universitário   da   UFSC,   Ivete  
Masukawa.”  

 
 

Universidades   anunciam   medidas   contra   coronavírus   em   SC  
“A   Universidade   Federal   de   Santa   Catarina   (UFSC)   anunciou   na   noite   desta   quinta-feira   (12):  
Suspensão   de   solenidades   marcadas   para   auditórios   e   espaços   com   grande   concentração   de  

pessoas,   como   formaturas,   eventos,   shows,   palestras,   seminários   etc.;   Suspensão   das   atividades   do  
Núcleo   de   Estudos   da   Terceira   Idade   (Neti);   (...)”  

 
 

Evento   propõe   incentivar   o   trade   turístico   da   Serra   Catarinense  
“O   outro   convidado   é   o   empresário   Luiz   Gonzaga   Coelho,   sub   cônsul   da   Suíça   em   Santa   Catarina,  

diplomado   em   Administração   pela   UFSC   (...).  
 
 

Evento   propõe   incentivar   o   trade   turístico   da   Serra   Catarinense  
“O   outro   convidado   é   o   empresário   Luiz   Gonzaga   Coelho,   sub   cônsul   da   Suíça   em   Santa   Catarina,  

diplomado   em   Administração   pela   UFSC   (...)”.  
 
 

Substituto   de   Amoêdo   no   Novo   critica   Zema   e   diz   não   se   arrepender   de   voto   em   Bolsonaro  
“O   catarinense,   formado   em   farmácia   e   bioquímica   pela   Universidade   Federal   de   Santa   Catarina  

(UFSC),   foi   presidente   estadual   da   sigla   e   atuou   na   secretaria   nacional   do   Novo.”  
 
 

Presidente   da   FIESC   apresenta   dados   econômicos   de   SC   e   os   investimentos   no   Moinho  
Joinville  

“Mario   Cezar   de   Aguiar   é   engenheiro   civil   pela   Universidade   Federal   de   Santa   Catarina   (UFSC),(...)”  
 
 

Governador   participa   da   posse   do   novo   presidente   do   Tribunal   Regional   Eleitoral   de   SC  
“Conheça   o   novo   presidente:   Natural   de   Lages,   Ramos   é   formado   em   Direito   pela   Universidade  

Federal   de   Santa   Catarina   (UFSC)   em   1978.”  
 
 

UFSC   oferece   Curso   de   Educação   Financeira   para   Professores   do   Ensino   Médio  
 
 

UFSC   oferece   Curso   de   Educação   Financeira   para   Professores   do   Ensino   Médio  
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Câmara   de   Vereadores   reconhece   com   Medalha   Antonieta   de   Barros   mulheres   que   se  
destacam   em   prol   da   sociedade  

“(...)   Angela   Regina   Heinzen   Amin   Helou   formou-se   em   matemática   pela   Universidade   Federal   de  
Santa   Catarina   (UFSC),   onde   também   fez   mestrado   e   doutorado   em   engenharia   e   gestão   do  

conhecimento.”  
 
 

Câmara   de   Vereadores   homenageia   mulheres   de   Florianópolis  
“Liderança   histórica   das   comunidades   do   Maciço   do   Morro   da   Cruz,   Maria   Lucelma   de   Lima   é,   por  

isso,   uma   das   homenageadas.   Sempre   à   frente   na   luta   por   melhorias,   “Dona   Celma”,   desenvolveu   o  
projeto   Galpão   Cultural   junto   com   estudantes   de   arquitetura   e   urbanismo   da   UFSC.”  

 
 

Em   parceria   com   FIESC,   Fapesc   e   Sebrae,   Cocreation   Lab   abre   pré-incubadora   no   Sul   da  
Ilha  

“Pré-incubadora   de   ideias   nascida   dentro   do   laboratório   de   design   da   UFSC,   o   Cocreation   Lab   segue  
ganhando   novos   parceiros   e   expandindo   a   metodologia   para   outras   cidades   catarinenses   e   até   para  

fora   do   Estado.   (...)”  
 
 

Tribunal   Regional   Eleitoral   de   Santa   Catarina   tem   novo   presidente  
“Jaime   Ramos   é   natural   de   Lages,   graduou-se   em   Direito   na   UFSC   (Florianópolis),   em   1978,   (...)”  

 
 

Balneário   sedia   a   1ª   Feira   de   Arte   e   Sustentabilidade  
“(...)   o   projeto   nasceu   a   partir   do   convite   da   Doutora   Kátia   Madruga,   formada   Administração   na  

Alemanha,   pela   UFSC,   (...)”  
 
 

Nubia   Red   Magic   5G   é   lançado   com   tela   de   144   Hz   e   Snapdragon   865  
Notícia   publicada   por   egresso   da   UFSC  

 
 

WhatsApp   e   Ministério   da   Saúde   fazem   parceria   e   criam   figurinhas   contra   o   coronavírus  
Notícia   publicada   por   egresso   da   UFSC  

 
 

Hackers   estão   usando   softwares   rastreadores   do   coronavírus   para   roubar   dados  
Notícia   publicada   por   estudante   da   UFSC  

 
 

Uber   poderá   suspender   contas   de   motoristas   com   Coronavírus  
Notícia   publicada   por   egresso   da   UFSC    
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