
Ata reunião: 04/04/2016 
Local: Lab Restauro  
Presentes: Diogo, Letícia, Sara, Lisiane, Paulo, Andrea, Jéssica, Juliana, Sandra, Luan. 

REUNIÃO ENSUS 2016 – E REVISTA MIX SUSTENTÁVEL 

1. Anais: professor Ferroli fazendo seguimento. 
2. Resumos: veio um orçamento, Juliana está fazendo seguimento de opções.  
3. Professora Lisiane vai correr atrás do dinheiro da CAPES. 
4. Crachá: poderia ser feito numa folha colorida e impressão em preto. Vão ser procurados 

os plásticos para imprimir uma folhinha com os nomes. 
5. FAPESC: em teoria o dinheiro sai na semana que vem. 
6. Hotéis: com o dinheiro da CAPES já pode se pagar o 50% no Slaviero, cinco pessoas em 

total. 
7. Coffe break: vai ter que ser pedido mais, tem que ser confirmado até segunda feira 11 

(pedir para 100 inscritos no primeiro dia, depois 60 pela tarde e os seguintes dias). 
8. Novos bolsistas tem que fazer a inscrição no ENSUS. 
9. Têm 214 inscritos até hoje, a metade pagante. 
10.  Cada um vai passar nas salas de aula para falar do evento, Jéssica está anotando os 

horários de todos para essa semana. 
11. No evento não vai ser permitido a pessoas que não tenham feito a inscrição.  
12. Copos: professor Ferroli já conferiu com a FAPEU. Professora vai mandar a imagem do 

copo verde. 
13. Compras. Papel higiênico, vassoura, sabonete, café, etc. Pode ser pago com CAPES. O 

professor Ferroli vai comprar. 
14. Voluntários. Já estão inscritos. Instruções para credenciamento (fazer um texto 

organizando atividades que vão ter que fazer). Jéssica: Imprimir placas de letras para 
credenciamento, imprimir listas de participantes para credenciamento com assinatura e 
entrega do material, listas para entrada nas salas. É preciso fazer uma reunião com os 
voluntários para saber os horários e atividades que eles vão cumprir. 

15. Centro de eventos. Acesso só pela rampa externa (placas). Placas indicativas das salas.  
16. Revista mix. Andrea tem que revisar diagramação artigo com Luan. Andrea vai montar as 

perguntas duma das entrevistas e coordenar com professora Lisiane e entrevistada (do 
Equador). Segunda entrevista é com Aguinaldo. Resumo da dissertação está no site da mix 
(template resumo teses, TCC e dissertações) – Andrea vai procurar alguém.  
 

 


