
Ata reunião: 15/08/2016 
Local: Lab Restauro 
Presentes: Lisiane, Paulo, Deborah, Andrea, Marcela, Helena, Leticia, Diogo, Rodrigo, 
Sandra e Sara. 
Pautas: 
 

1. Repositório; 
2. ENSUS; 
3. Dissertações Mix 
4. Sepex; 
5. Projeto Finep; 
6. Horários; 
7. Organização e limpeza; 
8. Compras; 
9. Painel; 
10. Grupo no Whatsapp 

 
1. REPOSITÓRIO 

 
Lisiane vai criar coleções pro ENSUS e descobrir como postar. 
 
      2.   ENSUS 
 
A data redefinida para o evento foi de 3, 4 e 5 de maio de 2017. O dia 2 também está 
reservado e a organização do local será feita nesse dia. Leticia e Sandra reservaram a data; 
Rodrigo fez contato com o Instituto Tibá; 
Palestra de bioconstrução está em a ver; 
Paulo vai entrar em contato com os palestrantes já confirmados para informar sobre a 
mudança de data; 
18 de agosto - Seminário Çarakura - Deborah irá buscar possíveis contatos pro ENSUS; 
Letícia vai retomar contato com a Ecofiber; 
Deborah vai alterar a administração da página do ENSUS no Facebook para que o 
professor Paulo e a professora Lisiane também possam postar notícias; 
Surgiu a ideia de encontrar alguma forma para otimizar o processo de inscrição do ENSUS - 
verificar com a FAPEU e quem sabe marcar uma reunião; 
Paulo irá criar uma página para submissão de artigos para o ENSUS 2017 no EasyChair; 
Deborah vai encerrar a prestação de contas à CAPES. 
 
 
     3.   DISSERTAÇÕES MIX 
 
Foi discutida a possibilidade de publicar dissertações na Mix. 
 
  
 
 



    4.   SEPEX 
 
Rodrigo vai averiguar se tem algo pra expor na Sepex voltado para o tema Sustentabilidade 
em Projeto; 
O grupo irá participar com estandes, protótipos e banners, expondo seus projetos. 
 
    5.   PROJETO FINEP 
 
29/08 - Prazo para Rodrigo e Andrea trazerem o projeto. 
 
   6.    HORÁRIOS 
 
Com o início de um novo semestre, os horários de cada um deverão ser atualizados no 
quadro de horários. 
 
   7.    ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA 
 
Há pouco, algumas cortinas do laboratório foram limpas pela Sara e pela Sandra. Algumas 
ainda estão sujas; 
Atentar para o empréstimo de cadeiras: as nossas são as azuis estofadas; 
É preciso fazer a devolução de materiais patrimoniados e não utilizados para organizar 
melhor o ambiente; 
Foi levantada a possibilidade de trocar alguns computadores de lugar; 
Deborah vai achar destino para líquido contendo ácido bórico e bórax, que estão sem 
utilidade no laboratório. 
 
  
  8.    COMPRAS 
 
Andrea vai comprar café, filtro e balas para o laboratório. A verba foi concedida pelo 
Rodrigo. 
 
   9.  PAINEL 
 
Sara deverá providenciar uma versão P do seu painel, visto que este é pesado. 
 
  10.    GRUPO NO WHATSAPP 
 
Andrea vai criar grupo no whats para a equipe Virtuhab. 
 
 
  
 
 
 
 



 


