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Aniversariantes 
 
 

 

(01/07) 
Hazim Ali Al-Qureshi 

Roberto Simoni 
 
 
 

(04/07) 
Aline Bauer 

 
 
 

(08/07) 
Rogélio Luetke  

 
 
 

(11/07) 
Milton P. de Borba 

 
 
 

(13/07) 
Débora Gomes 

 
 
 

(14/07) 
Rafael Gigena Cuenca 

 
 
 

(15/07) 
Simone Malutta 

 
 
 

(18/07) 
Cátia Carvalho Pinto 

Vivian de Mello Cionek 
 
 
 
 
 

(26/07) 
Jakerson R. Gevinski 

 
 
 

(27/07) 
Ângela Rovaris 

 
 
 

(31/07) 
Eduardo De Carli 

 
 

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/ 

Para não deixar passar em branco as festas de São João, no dia 

14/07 ocorrerá o arraiá da UFSC Joinville. Maiores informações 

sobre o evento serão disponibilizadas em breve, já deixe sua 

agenda reservada! 

Competições em disciplinas introdutórias 
 motivam alunos 

As disciplinas de Introdução a Engenharia Naval e Introdução a 

Engenharia Mecatrônica e Programação I, juntamente com 

apoio do ECT, proporcionaram aos alunos da primeira fase uma 

competição envolvendo conhecimentos básicos vinculados aos 

respectivos cursos. Os projetos ajudam a motivar e incentivar os 

alunos a ter contato com a fundamentos básicos dos cursos 

desde a 1º fase.  

Projeto UFSCπ 

O UFSCπ  tem como objetivo montar um computador de bolso de 

desempenho satisfatório e baixo custo. Inicialmente, estes 

computadores seriam destinados a estudantes da UFSC com maior 

vulnerabilidade socioeconômica, os quais não apresentam 

condições financeiras para adquirir um computador comum no 

comércio. O projeto idealizado pelos professores Alexandro Garro, 

Diego Greff, Jakerson, Moisés, Wagner e Wyllian, foi apresentado 

ao Reitor, Luis Cancellier, e ao presidente da FEESC, que ficaram 

impressionados com a proposta. Saiba mais sobre o UFSCπ no 

site: http://ufscpi.ufsc.br/ 

No último dia 22, os alunos do curso de engenharia de 

infraestrutura participaram da palestra “A Defesa Civil e o 

Gerenciamento de Desastres Naturais” com representantes da 

Defesa Civil e da Secretaria do Meio Ambiente de Joinville. Entre 

os temas abordados, estava o papel da Universidade no 

monitoramento de riscos. 

A Defesa Civil e o Gerenciamento de Desastres Naturais   

A UFSC Joinville irá realizar processo seletivo simplificado para 

contratação de professor temporário na área de Engenharia 

Civil/Arquitetura e Urbanismo. Mais informações no edital 

13/DDP/PRODEGESP/2016 e no site joinville.ufsc.br.  

Festa Julina 

Inscrições abertas para professor temporário 


