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Aniversariantes 
 

 

 

 

(01/06) 

Luciano Senff 

Thiago A. Fiorentin 

 
(07/06) 

Carlos M. Sacchelli 

 
(13/06) 

Diego Antônio Custódio 

 
(17/06) 

Tatiana Renata Garcia 

Tiago Vieira da Cunha 

Rafael Petronilho 

 
(20/06) 

Marjori Machado 

Leandro Carlos Setubal 

 
(24/06) 

Helena Paula Nierwinski 

 
(29/06) 

Pedro Paulo de Andrade 

 

 

 

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/ 

Participação no Conselho da Cidade  
 

A professora Simone Becker, da UFSC Joinville, fará parte 

dos novos representantes do Conselho da Cidade  para o 

próximo triênio. No total, foram eleitos 45 conselheiros, que 

representam os diversos segmentos público e civil. A 

professora é uma das representantes de Entidades 

Acadêmicas e de Pesquisa e a posse deve acontecer no 

próximo dia 10 de julho.  

Concurso de Bandas 

Programa de Startups Joinville 

Os alunos Alexandre Massaneiro e Eduardo Luís Festa, do 

curso de Engenharia de Transportes e Logística da UFSC 

Joinville, tiveram seu projeto selecionado pela Inovaparq - 

Parque de Inovação Tecnológica de Joinville e Região –

no Programa de Desenvolvimento do Empreendedorismo e 

Criação de Startups. O projeto  denominado 'SIT – Soluções 

Inteligentes em Transportes, Logística e Processos' consiste 

na prestação de serviços de consultoria para empresas do 

ramo de tráfego e transportes, bem como no setor de logística 

de diferentes organizações.  

Visita a empresa Rudnick 

A turma da disciplina Pavimentação de Vias do curso de 

Engenharia de Infraestrutura visitou a empresa Rudnick 

Minérios Ltda, sob a coordenação do prof. Breno Barra. 

Durante a visita foi feita uma exploração guiada ao pátio 

industrial de produção, em que puderam ser observadas todas 

as etapas de beneficiamento dos minerais extraídos, 

abrangendo desde o processo de detonação à obtenção dos 

produtos finais comercializados.  

conquistou a 2ª colocação. 

Acompanhe a programação e 

agenda da banda na página 

facebook.com/bandadrmetal.  
 

 

No dia 19/05 ocorreu no Didge a etapa final do concurso de 

bandas.  A  banda formada por professores da UFSC Joinville 

Novos Professores 
No mês de maio, dois novos professores passaram a integrar o 

corpo docente do nosso Campus. São eles: Pablo Andretta 

Jaskowiak, da área de Ciências da Computação/Teoria dos 

Grafos, e  Helena Paula Nierwinski, da área de Engenharia 

Civil/Geotécnica. Eles estão nas salas 108b e 106a, 

respectivamente. Sejam bem-vindos! 
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