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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/ 

2° Torneio de Corrida do ECT  
 

A competição iniciou no dia 14 de junho e será feita em 2 simuladores 
de carros de corrida com plataformas. Duas categorias são previstas, 
masculino e feminino. A premiação será um troféu em forma de busto 
dos próprios vencedores impressos em impressora 3D. As etapas finais 
serão no sábado dia 18 de junho no período da manhã. 

V Jornada RIIPROJovem  

Parada Cultural UFSC Joinville 

Em paralelo com o CIIP 2016, que será realizado no mês de outubro, 
em Joinville, ocorrerá a V Jornada RIIPROJovem. Neste evento, 
estudantes de engenharia podem submeter seus trabalhos de iniciação 
científica e/ou conclusão de curso e concorrer a prêmios. Para maiores 
informações: www.ciip2016.com.br 

De 30 de maio a 4 de junho aconteceu no Campus Joinville a parada 
cultural. O evento desenvolvido pelo Rotaract Club de Joinville  procura 
mudar a rotina dos estudantes por uma semana e incentivar o interesse 
em novas atividades através de várias oficinas:  culinária, dança, defesa 
pessoal, meditação entre outros. O evento contou com a participação de 
alunos e servidores da UFSC. Parabéns à organização pelo empenho.  

Visita à Barragem em Joinville 
A turma da disciplina Hidráulica Geral do curso de Engenharia de 
Infraestrutura visitou a barragem e o canal artificial do Rio Cubatão 
Norte, localizado no distrito de Pirabeiraba em Joinville. A obra foi 
construída em 1967 para evitar inundações em bairros da região norte 
de Joinville.   

Dia 23 de junho irá acontecer na UFSC Joinville uma roda de conversa 
sobre Diversidade Sexual no ambiente Universitário. O evento vai 
contar com a participação da Arco-Íris Associação LGBT de Joinville e 
de Ana Maria Mujica Rodriguez, especialista em transexualidade e 
doutoranda em Saúde Pública pela UFSC. Mais informações sobre 
horário e local ainda serão divulgadas.  

O novo uniforme do time de 
futebol dos professores está 
pronto. O time continua seus 
treinamentos todas as terças 
feiras. Agradecimento especial a 
Apusfc pelo patrocínio e incentivo 
ao esporte. 

Novos uniformes  

Roda de Conversa sobre Transexualidade 


