
 

15   de   abril   de   2020  



CLIPPING   DIGITAL  
 

HU-UFSC   distribui   máscaras   produzidas   por   voluntárias   para   área   administrativa  
 
 

HU-UFSC   tem   reforço   de   profissionais   no   combate   à   Covid-19   
 
 

Coronavírus:   HU   recebe   reforço   de   12   profissionais   de   saúde  
 
 

Processo   seletivo   do   vestibular   2020   da   UFSC   será   feito   com   a   nota   do   Enem  
 
 

Coronavírus:   grupo   da   engenharia   da   UFSC   busca   doações   para   fazer   respiradores   
 
 

Coronavírus:   UFSC   deve   antecipar   formatura   de   médicos   para   próxima   semana   
 
 

UFSC   vence   edital   para   oferta   de   cursos   de   Atualização   em   Enfermagem  
 
 

HU-UFSC   40   ANOS  
 
 

Nomes   de   peso   da   área   jurídica   debatem   no   YouTube   as   regras   emergenciais   da   Covid-19  
Participação   de   docente   da   UFSC  

 
 

NSC   Live   Talks   promove   discussão   sobre   formas   seguras   de   retomar   as   atividades   em  
Santa   Catarina   

Participação   de   docente   da   UFSC  
 
 

Mapeamento   revela   que   um   em   cada   quatro   municípios   catarinenses   tem   casos   de  
Covid-19  

“Polette   informa   que   as   análises   são   constantes   e   agora,   a   dupla   uniu-se   a   um   grupo   da  
Universidade   Federal   de   Santa   Catarina   (UFSC)   que   trabalha   com   modelagem   matemática.”  

 
 

Mapeamento   aponta   que   um   em   cada   quatro   municípios   catarinenses   tem   casos   de  
Covid-19  

“Polette   informa   que   as   análises   são   constantes   e   agora,   a   dupla   uniu-se   a   um   grupo   da  
Universidade   Federal   de   Santa   Catarina   (UFSC)   que   trabalha   com   modelagem   matemática.”  

 
 

EJÉRCITO   MEXICANO   DE   VIDA   ANTE   LA   PANDEMIA  
Docente   da   UFSC   participa   como   fonte  

http://www2.ebserh.gov.br/web/hu-ufsc/noticia-destaque/-/asset_publisher/Nm3SIn4Jbrre/content/id/5126099/2020-04-hu-ufsc-distribui-mascaras-produzidas-por-voluntarias-para-area-administrativa
https://www.nsctotal.com.br/noticias/hu-ufsc-tem-reforco-de-profissionais-no-combate-a-covid-19
https://ndmais.com.br/noticias/coronavirus-hu-recebe-reforco-de-12-profissionais-de-saude/
https://globoplay.globo.com/v/8483475/
https://www.nsctotal.com.br/colunistas/estela-benetti/coronavirus-grupo-da-engenharia-da-ufsc-busca-doacoes-para-fazer
https://www.nsctotal.com.br/noticias/coronavirus-ufsc-deve-antecipar-formatura-de-medicos-para-proxima-semana
http://www.cofen.gov.br/ufsc-vence-edital-para-oferta-de-cursos-de-atualizacao-em-enfermagem_79156.html
http://www2.ebserh.gov.br/web/hu-ufsc/hu-ufsc-40-anos
https://glamurama.uol.com.br/nomes-de-peso-da-area-juridica-debatem-no-youtube-as-regras-emergenciais-da-covid-19/
https://www.nsctotal.com.br/noticias/nsc-live-talks-promove-discussao-sobre-formas-seguras-de-retomar-as-atividades-em-santa
https://www.nsctotal.com.br/noticias/nsc-live-talks-promove-discussao-sobre-formas-seguras-de-retomar-as-atividades-em-santa
https://amanha.com.br/saude/mapeamento-revela-que-um-em-cada-quatro-municipios-catarinenses-tem-casos-de-covid-19
https://amanha.com.br/saude/mapeamento-revela-que-um-em-cada-quatro-municipios-catarinenses-tem-casos-de-covid-19
https://www.univali.br/noticias/Paginas/mapeamento-aponta-que-um-em-cada-quatro-municipios-catarinenses-tem-casos-de-covid-19.aspx
https://www.univali.br/noticias/Paginas/mapeamento-aponta-que-um-em-cada-quatro-municipios-catarinenses-tem-casos-de-covid-19.aspx
https://www.reporteindigo.com/reporte/ejercito-mexicano-de-vida-ante-la-pandemia-apoyo-emergencia-insumos/


 
 

Deputados   questionam   governo   sobre   hospital   de   campanha   de   Itajaí   (SC)  
“Também   estamos   trabalhando   com   calculadora   epidêmica,   não   estamos   escondendo   informações”,  
reforçou   Zeferino,   acrescentando   que   professores   da   UFSC   e   membros   da   Associação   Catarinense  

de   Medicina   auxiliam   nos   cálculos.”  
 
 

Glamour,   caridade   e…   sonegação!  
“O   trabalho   tem   status   acadêmico.   Ricardo   foi   orientado   pelo   rigoroso   (porém   valente)   Programa   de  

Pós-Graduação   em   Sociologia   e   Ciência   Política   da   Universidade   Federal   de   Santa   Catarina  
(UFSC).”  

 
 

Resumo   do   dia:   Recuperados   do   coronavírus,   exame   drive-thru   e   os   estragos   da   chuva  
“Vestibular   da   UFSC   de   julho   é   cancelado   e   ingresso   será   por   nota   do   Enem”  

 
 

Microsoft   Surface   Book   3   deve   vir   com   32GB   de   RAM,   SSD   de   1TB   e   gráficos   Nvidia  
Quadro  

Notícia   publicada   por   estudante   da   UFSC  
 
 

Covid-19:   Uber   anuncia   novas   ações   para   ajudar   motoristas   e   entregadores   no   Brasil  
Notícia   publicada   por   estudante   da   UFSC  

 
 

Xiaomi   Mi   10   Pro   versão   global   já   pode   ser   comprado   online   por   incríveis   US$1069  
Notícia   publicada   por   estudante   da   UFSC  

 
 

Huawei   anuncia   SoC   Kirin   985   em   7nm   com   upgrade   na   performance   5G  
Notícia   publicada   por   estudante   da   UFSC  

 
 

Apple   iPhone   SE   pode   ser   fabricado   no   Brasil,   indicam   fotos   [Rumor]  
Notícia   publicada   por   estudante   da   UFSC  

 
 

Veja   fotos   do   que   pode   ser   o   protótipo   para   o   primeiro   Apple   Watch!  
Notícia   publicada   por   egresso   da   UFSC  

 
 

Skydio   interrompe   produção   de   drones   por   causa   do   Coronavírus  
Notícia   publicada   por   egresso   da   UFSC  

 
 

Huawei   HiSilicon   pode   deixar   TSMC   e   fabricar   chips   de   14   nm   com   a   chinesa   SMIC  
Notícia   publicada   por   egresso   da   UFSC  

 

https://www.diariodocotidiano.com.br/2020/04/deputados-questionam-governo-sobre-hospital-de-campanha-de-itajai-sc/
https://outraspalavras.net/videos/glamour-caridade-e-sonegacao/
http://www.jornalfloripa.com.br/mundo/noticia.php?id=1521406
https://mundoconectado.com.br/noticias/v/13239/microsoft-surface-book-3-deve-vir-com-32gb-de-ram-ssd-de-1tb-e-graficos-nvidia-quadro
https://mundoconectado.com.br/noticias/v/13239/microsoft-surface-book-3-deve-vir-com-32gb-de-ram-ssd-de-1tb-e-graficos-nvidia-quadro
https://mundoconectado.com.br/noticias/v/13245/covid-19-uber-anuncia-novas-acoes-para-ajudar-motoristas-e-entregadores-no-brasil
https://mundoconectado.com.br/noticias/v/13246/xiaomi-mi-10-pro-versao-global-ja-pode-ser-comprado-online-por-incriveis-us1069
https://mundoconectado.com.br/noticias/v/13242/huawei-anuncia-soc-kirin-985-em-7nm-com-upgrade-na-performance-5g
https://mundoconectado.com.br/noticias/v/13252/apple-iphone-se-pode-ser-fabricado-no-brasil-indicam-fotos-rumor
https://mundoconectado.com.br/noticias/v/13248/veja-fotos-do-que-pode-ser-o-prototipo-para-o-primeiro-apple-watch
https://mundoconectado.com.br/noticias/v/13249/skydio-interrompe-producao-de-drones-por-causa-do-coronavirus
https://mundoconectado.com.br/noticias/v/13247/huawei-hisilicon-pode-deixar-tsmc-e-fabricar-chips-de-14-nm-com-a-chinesa-smic

