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SAENE 

A organização da IV 
Semana Acadêmica 
de Engenharia de 

Energia informa que o 
evento ocorrerá nos 
dias 22, 23 e 24 de 

Agosto e conta com a 
presença de todos. 

 
fb.com/SAENEUFSC 

ENEjr 

AAACA 

REGATA A VELA CONTA COM EQUIPE DA 
UFSC ARARANGUÁ 

  O Professor Claus Tröger Pich e o estudante Ronaldo 
Silveira participaram no mês de Junho da XXI Taça Alberto 
Lineburger, onde Ronaldo juntamente com Felipe Zanette do 
Iate Clube Veleiros da Lagoa obtiveram a primeira colocação 
na classe Madeira. Enquanto o Professor Claus com sua 
mmmm 

CONFERÊNCIA DE CARREIRA EM SÃO PAULO 

    O estudante de Graduação Paulo Jeremias, participou 
da última edição da Conferência Na Prática que ocorreu 
em São Paulo no dia 31 de Julho. Além do contato com 
os profissionais de grandes empresas do Brasil, o 
estudante 

ENEjr fecha parceria 
com a Lean Solutions 

para ministrar o 
curso: Excel para 
engenheiros que 

acontecerá nos dias 
30 de setembro e 01 

de outubro  
 

Informações em: 
fb.com/ENEjr 

A Associação 
Acadêmica Atlética do 

Campus Araranguá 
convida todos os 
estudantes para 

acompanharem as 
novidades da 

associação através da 
página no Facebook 

 
fb.com/AAACA.UFSC 

Adicione	uma		
foto	em	formato	

retangular	

Adicione	uma		
foto	em	formato	

retangular	

Esposa obtiveram a primeira 
colocação na categoria mista. 
O professor tem interesse em 
aumentar o número de 
praticantes para atividades de 
vela, estão recebendo alunos 
e alunas da UFSC de qualquer 
fase e curso. 
Mais informações através da 
página: fb.com/aaaca.ufsc 

             enfatiza que ficou 
surpreso com a quantidade 
de empresas de outros 
setores da economia, que 
estão iniciando atividades 
no setor de energia. Ele dá 
o exemplo do Banco de 
investimentos BTG Pactual 
que agora atual no Mercado 
Livre de Energia.  


