11 de maio de 2020

CLIPPING DIGITAL
Mais de 800 pesquisas para mapear coronavírus e encontrar uma vacina estão sendo
desenvolvidas em universidades federais, diz associação

Pesquisa da Andifes mostra papel relevante das universidades federais no combate ao
coronavírus

Universidades federais realizam mais de 800 pesquisas contra a Covid-19

Audiência pública virtual reúne administração central e representação estudantil

UFSC e Udesc ajudam empreendedores na crise gerada pelo coronavírus

Crise do coronavírus também pode derrubar PIB brasileiro de 2021
Docente da UFSC participa como fonte

Veja proposta para decidir acesso de pacientes a UTI durante a pandemia
Proposta tem a participação de docente da UFSC

Custos
Protótipo de ventilador pulmonar UFSC

Filantropia no combate do COVID-19: uma visão do Direito e uma causa Catarinense
“Participam da live o cônsul honorário da Suíça, Luiz Gonzaga, o coordenador do grupo EME Equipamentos Médicos de Emergência da UFSC, Humberto Cazangi, (...)”

UFSCar realiza eventos virtuais sobre discurso em tempos de pandemia
“A iniciativa, inspirada no projeto Linguística Live, da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) (...)”

Publicações científicas sobre inteligência artificial
“Além de São Paulo (4 instituições) e Pernambuco (UFPE, UFRPE), estão representados na lista das
20 instituições mais produtivas na área: (...) e Santa Catarina (UFSC)”

Série de Santa Catarina leva conhecimento sobre surdos

Programa feito pelo Editorial J entrevista o jornalista Marcelo Canellas nesta terça-feira
“Além dos alunos da Famecos, estudantes da UFSC participarão da entrevista”

Aquíferos de Santa Catarina: Riqueza que os olhos não veem
“Os aquíferos garantem a perenidade dos rios, explica o geólogo Luiz Fernandes Scheibe, professor
emérito da UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina).”

Eleição para nova gestão da UFMS deverá ser realizada até julho
“O sistema de votação eletrônica pela internet já tem sido utilizada pela Universidade de São Paulo,
Universidade Federal de São Paulo, (...) Universidade Federal de Santa Catarina, entre outras.”

As janelas da Via Láctea
“Em um artigo publicado on-line em fevereiro na revista Monthly Notices of the Royal Astronomical
Society, o astrônomo brasileiro Roberto Kalbusch Saito, da Universidade Federal de Santa Catarina
(UFSC), descreve (...)”

DC Live Talks: o que esperar do futuro da economia de Santa Catarina
Egresso da UFSC

MOVIMENTA PSICANÁLISE EM ENTREVISTA - COM PATRÍCIA LAGES
Egressa da UFSC

Conciliação online nos Juizados Especiais é uma adaptação evolutiva do Judiciário
Egresso da UFSC

"Nos tornamos infelizes buscando felicidade super-humana", diz psicanalista
Egresso da UFSC

UOL Debate: "Para ser feliz, o ser humano precisa ver os outros felizes"
Egresso da UFSC

"Pessoas já recebem fórmula do que é felicidade e não refletem", diz Tiburi
Egresso da UFSC

CoreconPR promove live com o tema “Impactos do coronavírus na economia do Paraná”
Egresso da UFSC participa da live

Jorge Mussi, vice presidente do STJ se envergonha de ter um filho com a empregada
doméstica
Egresso da UFSC

Bar na Irlanda usa drone DJI Phantom para fazer entrega de cervejas
Notícia publicada por egresso da UFSC

Cosplayer de Stormtrooper, de Star Wars, é abordado pela polícia do Canadá
Notícia publicada por estudante da UFSC

Apple pode mover um quinto da fabricação de iPhones para a Índia
Notícia publicada por estudante da UFSC

Intel e TSMC podem migrar parte da produção para os EUA
Notícia publicada por estudante da UFSC

Covid-19: ataques à estrutura 5G e funcionários de empresas cresce devido a teoria
conspiratória
Notícia publicada por estudante da UFSC

EMUI 10.1.0.121 para série Huawei P40 traz melhorias para câmeras e pistas sobre Celia
Notícia publicada por estudante da UFSC

