
Ata reunião: 04/10/2015 

Local: Lab Restauro  
Presentes: Andrea Jaramillo, Eliká Ceolin, Marcos, Vanessa Rafael 

1. MIX SUSTENTÁVEL 

2. EXTENSÃO COM BAIXO IMPACTO 

3. CERTIFICADOS WORKSHOPS E EVENTOS PASSADOS 

4. MATERIOTECA 

5. PÁGINAS DO VIRTUHAB 

6. ENSUS 

7. HORÁRIOS  

  
Reunião: 
 

1. MIX SUSTENTÁVEL 

 Marcos vai levar folder para impressão na gráfica a tarde - não eé para imprimir 
folders 

 Sobre a revista já foi visto pelo Paulo Ferroli 
 A capa foi enviada com as orelhas conforme havia sido solicitado 
 Lisiane e Paulo o Marcos precisa confirmar quantos folders dos 500 é para imprimir 

em inglês e quantos em português- não é para imprimir folders 
  

2.EXTENSÃO COM BAIXO IMPACTO 

 Baixo impacto remarcou a reunião de quarta (16/09) para terça (29/09) as 
10h, contudo Marcos e Juliana tem aula e terão que remarcar 

 Bruno já viu sobre o estágio e está resolvendo com a Baixo impacto (estágio 
não obrigatório deve ser remunerado) 

 
3. CERTIFICADOS WORKSHOPS E EVENTOS PASSADOS 

 Andrea precisa do computador da Lisiane para fazer e lista dos CPF e 
número do evento - lisiane vai verse ja foi aprovada o relatorio - Andrea 
precisa da senha da Lisiane 

4.MATERIOTECA 

 Marcos e Vanessa vão mandar lista das amostras catalogadas para Andrea e 
Letícia  

 Tem que pegar com Lisiane a lista dos fornecedores e demais materiais que 
tem em arquivo.- está na pasta dos bolsistas da materioteca 

5. PÁGINAS DO VIRTUHAB 

 Virtuhab.paginasufsc, irá ficar somente como link, vamos criar uma página 
no virtuhab com os logos de todos os projetos que vai redirecionar para a 
nova página - colocar embaixo da logo resumo da pesquisa para pessoa 
saber o que é  
 criaremos um site para cada projeto no wix e depois linkar 

 Rafael vai pesquisar layouts no wix para modelo de site 

 Os sites terão mesma comunicação visual, somente mudando os 
logos e conteúdo 



 ver se Lisiane nos autoriza a criar a conta gratuita com o e-mail 
do virtuhab@gmail.com 

 

mailto:virtuhab@gmail.com

