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Aniversariantes 
 

(01/04) 
Jamile Fantin 

 

(02/04) 
Viviane Grubisic 

 
(07/04) 

Juliana da Rosa 
 

(09/04) 
Romulo Castillo 

 
 

(13/04) 
Everson Dall Agnol  

 
(17/04) 

Rafael Catapan 
 

(19/04) 
Gabriel Benedet 

 
(20/04) 

Evandro Cardozo  
Janaina R. Garcia 

 
(24/04) 

Marcos Bernardino 
Luis O. Emerich 

Campus 
Joinville 

Expediente 
Comissão de Comunicação Institucional 
Equipe: Gabriel Benedet Dutra, Cristiane Barbado, Larissa Nunes, Tiago Santos 

Sugestões de pauta 
Comunicacao.jve@contato.ufsc.br 

http://comunicacao.joinville.ufsc.br/ 

Coral da UFSC Joinville 
 

Nesta semana aconteceu no Centro de 
Joinville a seleção de vozes para do 
Coral do CEM, que será composto por 
alunos e servidores. Os ensaios guiados 
do Maestro Luiz Fernando Melara irão 
iniciar no dia 6 de Abril e ocorrerão duas 
vezes por semana. 

Eleições Representantes TAEs nos Conselhos 

Aula inaugural BI 
 

No dia 16/03 aconteceu a aula magna do curso de 
Bacharelado Interdisciplinar com a presença de Piero 
Contezini, CEO da Startup ASAAS e investidor da Conta 
Azul. Piero relatou experiências sobre sua trajetória 
profissional como empreendedor ressaltando valores como 
persistência, inovação e companheirismo. 

Website facilita busca por editais de pesquisa 
 

O Prof. Moisés Ferber do Centro de Joinville lançou o 
website http://editaisdepesquisa.com.br/ com o intuito 
de facilitar a busca de oportunidades de pesquisas 
internacionais para brasileiros. O objetivo é que todos os 
professores universitários fiquem sabendo dos editais 
internacionais disponíveis em suas respectivas áreas de 
atuação.  

No próximo dia 05 (terça-feira) os TAEs irão escolher seus 
representantes no Conselho Universitário e de Curadores.  
Em Joinville a eleição ocorrerá na sala de reuniões do 
bloco E, das 8h às 14h.  Mais informações: 
http://noticias.ufsc.br/2016/03/. 

Novidades da Milehna 

A servidora Milehna se afastou de 

seu cargo de Técnica em Assuntos 
Educacionais para cursar PhD em 
Medical Virology na University of 
Pretoria, África do Sul. Milehna já 
iniciou seus estudos e está instalada 
em uma residência estudantil. A foto 
ao lado é um registro de uma 
expedição a campo de nossa colega.  
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