
Ata reunião: 26/10/2015 

Local: Lab Restauro  

Presentes: Presentes: Prof. Lisiane, Prof. Paulo, Vanessa, Nádia, Eliká, Marcos, Rafael e Juliana. 

 
 
1. REVISTA MIX 

 Nadia e Marcos conseguiram fazer o template e separar para cada um trabalhar no seu 

 3 artigos 1 para cada 1 

 foram selecionadas 1 tese, 1 dissertação e 1 TCC 

 Lisiane fez o editorial e enviou (leu o editorial par todos os presentes) 

 Lisiane vai amenizar o tom do editorial 

2. ENSUS 

 palestrantes ensus: Giovani - com oficina prática; Cadu- Oficina, 

 Docol- Palestrante Adilma; A. Brasileira Aluminio, Eco brasil - Mudanças Climáticas, WEG, 
Orse; Lerípio;Jaqueline; Adriano; palestra UDESC Moda. 

 não confirmados: Eduardo Straub (lisan eco consulting), Agnaldo (oficina de mobiliário de 
papelão), mulheres bolsas de banner, Andrea, Clarissa, Gerusa Salado. Mink (baixo 
Impacto - Ana) 

 Programação:  

o 1 dia: 

o  8h credenciamento; 
o  8:30h - 9:00h- Abertura "Alivanta meu Boi "(R$600,00 - refeição e espaço para 

vestir); 
o coffee break; 
o Paulo tem a planilha no excel das palestras, eventos: precisa de 3 palestrantes - 

preferencialmente do design. 

 Quem vai pagar: Lerípio, Juliana, Orsi (valor de 3 diárias para cada um) 

3. BAIXO IMPACTO 

 Rafael vai quarta de manhã fazer os testes no laboratório artesanal, após ter o resultado ia 
pedir ajuda pra Lisiane pra fazer contato com o Humberto. 

4. VIRTUHAB 

 Rafael apresentou o site  

 Lisiane pediu para deixar mais formal, colocar contatos nas laterais, talvez adicionar barra 
lateral. Na página da materioteca colocar as faixas laterais da materioteca. 

 Rafael ira pegar o arquivo da Mariangela e Pamela - lisiane irá fazer upload para pasta. 

 Somente os projetos permanentes como: Materioteca, Ensus e Mix terão dentro do Virtuhab 
o logotipo identificado. As fichas do projeto reassentamentos serão inseridos dentro das 
fichas de catalogação de sistemas construtivos.  

 O projeto reassentamentos ficará estático no portal google sites. 

5. SEPEX 

 BANNERS - Lisiane pagou banner pra Andrea e Samantha.  

 Vanessa apresentou banner pra Lisiane 

 Rafael irá fazer banner da pesquisa 

 Nadia e Marcos estão fazendo banner 

 SEGUNDA DIA 09 MINI-SEMINÁRIO INTERNO PARA APRESENTAÇÃO DOS BANNERS 
PARA OS COLEGAS SABEREM APRESENTAR NA SEPEX 

 SEXTA FEIRA DIA 13/11 TERÁ VISITA DA UDESC NO LAB DE TARDE. 


