
Ata reunião: 21/08/2015 

Local: Lab Restauro  

Presentes: Prof. Lisiane Ilha Librelotto, Prof. Paulo Ferroli, Andrea Jaramillo, Eliká 

Ceolin, Juliana Montenegro, Letícia Mattana, Marcos V. Santos, Rafael, Vanessa. 

Pauta:  

1.      Envio Mix sustentável para gráfica 

2.      Chamadas ENSUS 

3.      SEPEX 

4.      Captação de Recursos 

5.      Andamento atividades 

  

Reunião: 

  Primeiro ocorreu a apresentação dos novos bolsistas integrantes do grupo: Marcos, 

Vanessa e Rafael.  

  

1. ENVIO REVISTA MIX SUSTENTÁVEL  

         template está pronto para edição do 2° número 

         portal mix está no ar, faltava adicionar os bolsistas de design para 

subirem os materiais 

         terça-feira será levado o material para gráfica (20 dias para ficar 

pronto)  

         tem dois ISSN - um para MIX online e outro para MIX impressa 

         será sediada nos periódicos do sistema de biblioteca nacional 

         Incubadora UFSC já sai com Qualis Capes B5 

         O simpósio de sustentabilidade do Rio de Janeiro entrou em contato 

para viabilizar a inclusão dos melhores artigos na próxima edição. 

         Ver a possibilidade do simpósio arcar com custos.  

2. SEPEX  

         ocorre em outubro  

         stand com pesquisas, cartazes 

         Juliana tinha a proposta para stand - ver prazo (24/setembro - 

4/outubro) 

         poderá ser distribuído algumas cópias da revista 

         levar as amostras de materiais 

         ver projeto enviado  

         Distribuir os livros da Prof. Cristiane  

3. ENSUS 

         espaço físico - proposto o Centro de Convenções (aguardando 

confirmação) 

         iniciar divulgação - site e perfil facebook ( eliká ficou de fazer) 

         definição de datas de submissão de artigos (duas datas para poder 

prorrogar - Lisiane já tem calendário) 

         valor de taxa de inscrição em torno de R$100,00 (possibilidade de 

taxas diferentes para graduandos e pós graduandos) 

         Paulo tem o contato dos palestrantes 

         Verificar palestra da Baixo Impacto 

         Público alvo esperado da UFSC aproximadamente 500 pessoas 

         3 dias de duração 



         fazer orçamento de alimentação, brinde, Coffee break, passagens, 

hospedagens (para estimar o custo que teremos e definir a taxa de 

inscrição) 

         Letícia ia ver se conseguia os custos do evento da engenharia 

         Sugestão de não oferecer camiseta pois muitos não usam, e sim uma 

sacola ecológica simples com logo do evento e frase de impacto - mais 

usável e tem relação com o evento " sustentável " 

         verificar quais oficinas pagas e não pagas -  

         oficinas pagas o palestrante da oficina não recebe ajuda de custo pois 

receberá porcentagem das inscrições.  

         Lisiane tem uma lista no word de atribuições - irá disponibilizar no 

GOOGLE DRIVE para que possa ser colocado os responsáveis e ir 

alterando STATUS conforme andamento das atividades. 

         Sistema de submissão de artigo - eliká que ficou de ver o site irá 

conferir quais sistemas a ufsc tem gratuito e se precisar de ajuda pede pra 

Juliana.  
 
 


