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Aniversariantes 
 
 

 

(01/07) 
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 
 
 
 

(18/07) 
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/ 

Visita de alunos da Escola Elias Moreira 

Palestras de Professores da Universidade de Lisboa 
No dia 12 de Julho foi realizado na UFSC Joinville duas palestras de 
professores da Universidade de Lisboa, com os temas: "Mobilidade e 
Ambiente: do Movimento Moderno aos novos paradigmas e conceitos" - Prof. 
Fernando Nunes da Silva; e "O processo de urbanização metropolitano: da 
cidade compacta à nebulosa" - Prof. Jorge Gonçalves. As palestras contaram 
com a presença de alunos e professores.  

2º Arraia da UFSC Joinville 
Com comida típica de São João e música de festa junina, aconteceu na última 
5ª feira, dia 14 de Julho, o 2º Arraia da UFSC Joinville. A festa contou com a 
presença de servidores e famílias. O evento também marca as últimas 
atividades do semestre 2016.1. Parabéns à organização e a todos  os 
presentes pela animação! 

O projeto “Colóquios em C&T” criado pelos professores Fabiano Wolf, Eduardo 
De Carli e Roberto Simoni, é baseado na organização de colóquios envolvendo 
pesquisadores da UFSC e de outras instituições, com o objetivo de discutir e 
aprofundar temas científicos correntes, incluindo aqueles desenvolvidos no 

Colóquios em Ciência e Tecnologia UFSC Joinville 

 

Alunos do 3º ano da escola Elias Moreira visitaram a UFSC Joinville e as 
instalações do ECT. A visita foi organizada pela professora Tatiana com o 
intuito de mostrar aos 
alunos do ensino médio 
os cursos de graduação e 
algumas atividades 
desenvolvidas.  

campus Joinville.  No dia 13 de julho, 
o professor Helton Gaspar, da UFSC 
Joinville fez uma apresentação com  
o tema “Um papo sobre Astronomia 
Dinâmica”. Mais informações sobre o 
projeto consulte: 
www.coloquios.joinville.ufsc.br/ 


