
Ata reunião: 10/10/2016 
Local: Lab Restauro 
Presentes: Lisiane, Paulo, Marcela, Deborah, Luana, Letícia, Andrea e Rodrigo. 
 
Pautas: 
 

1. Conferência atividades planilha; 
2. Substituição Sara; 
3. Construção piso externo; 
4. ENSUS: artigos a enviar; 
5. Organização ferramentas e etiquetas; 
6. SEPEX; 
7. Materiais a postar no repositório; 
8. Registro das marcas; 
9. Programação ENSUS; 

 
1. CONFERÊNCIA ATIVIDADES PLANILHA 

 
Do feedback da Maria Fernanda e Diogo, surgiu a ideia da construção de uma maquete, 
para visualizar as tecnologias desenvolvidas no laboratório; 
Paulo mostrou a programação provisória do ENSUS e o evento terá 4 coffee-breaks; 
Paulo vai marcar montagem dos estandes no evento 30 dias antes; 
 
     2.   SUBSTITUIÇÃO SARA 
 
O processo seletivo para a substituição da bolsista Sara está encaminhado. 
 
     3.   CONSTRUÇÃO PISO EXTERNO 
 
O material deve ser comprado até dia 24 de outubro para que a construção seja feita dia 30. 
Lisiane ficou encarregada dessa tarefa. 
 
     4.   ENSUS: ARTIGOS A ENVIAR 
 
Os membros do grupo Virtuhab deverão escrever um artigo para o ENSUS; 
Deborah fará um sobre agricultura urbana, Letícia sobre o BIM, Luana sobre abrigos 
emergenciais; 
Rodrigo tem muitas possibilidades de trabalhos a serem enviados, e em um deles a Andrea 
vai ajudar; 
Marcella e Natália ficaram de pensar num tema de artigo pra Mix. 
 
      5.   ORGANIZAÇÃO FERRAMENTAS E ETIQUETAS 
 
A Natália vai fazer uma etiqueta para organizar melhor as ferramentas do laboratório. Mas 
essa ideia será retomada após a Sepex. 
 



 
       6.    SEPEX 
 
Paulo vai corrigir banner da MIX pra sepex; 
Leticia vai finalizar o banner do mestrado, mas para isso as meninas precisam enviar suas 
partes a serem acrescentadas; 
Luana vai fazer planilha com horários de cada um na SEPEX; 
Rodrigo e Cecília também devem mandar texto do banner para a Luana; 
Lisiane vai enviar email para Sandra solicitando que confeccione seu banner; 
 
 
      7.   MATERIAIS A POSTAR NO REPOSITÓRIO 
 
A Deborah está refazendo as atas das reuniões anteriores. Para isso, a Andrea vai enviar 
suas anotações e a Leticia o orçamento dos coffees e brindes do último ENSUS. 
 
 
      8.   REGISTRO DAS MARCAS E IMPRESSÃO MIX 
 
É preciso recolher assinaturas para o registro das marcas ENSUS, Mix e Materioteca e 
enviar formulários; 
Paulo vai fazer texto das orelhas, finalizando esse processo para a impressão da Mix 
Sustentável. 
 
 
      9.    PROGRAMAÇÃO ENSUS 
 
Paulo vai acrescentar à programação possíveis mesas redondas discutindo temas como 
Tecnologias Sustentáveis e Agricultura Urbana; 
Rodrigo falou sobre Claudia Visoni, que trabalha com Hortas Urbanas em SP; 
Paulo vai fazer simulado com convites para exposição e Deborah vai compartilhar com o 
resto do grupo; 
Deborah e Letícia vão contatar a UFSC Sustentável para um possível apoio ou participação; 
Pode ser que a Cecília monte seu próprio estande no ENSUS; 
Deborah vai fazer tabelinha com os palestrantes já confirmados, para organizar de acordo 
com as necessidades de cada um (passagens, transporte, etc) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


