
Ata reunião: 31/10/2016 
Local: Lab Restauro 
Presentes: Lisiane, Paulo, Marcella, Deborah, Luana, Letícia, Andrea, Rodrigo e Sofia. 
 
Pautas: 
 

1. Programação ENSUS 2017 
2. Auxílios ENSUS 2017 
3. Etiquetas para ferramentas 
4. Divulgação ENSUS 2017 
5. Inscrição ENSUS 2017 
6. Próximos eventos 
7. Mix Sustentável 

 
1. PROGRAMAÇÃO ENSUS 2017 

 
- Paulo refez a programação e vai enviar por email a todos da equipe; 
- Há 14 estandes confirmados, mas é necessário enviar o termo de compromisso 

ainda; 
- Greenpeace não fará mais a palestra de abertura (mobilidade urbana), então isso 

está em aberto; 
- Alguns convidados da mesa redonda cobraram além das despesas básicas de 

transporte e hospedagem para o evento. Foi discutida a possibilidade de enviar 
outro email; 

- Vão cobrar R$5000,00 para transportar estandes; 
- Contataremos Meu Móvel de Madeira a respeito de fornecerem moveis para dispor 

aos participantes, ao invés de um estande tradicional; 
- Leticia vai entrar em contato com a Ecofiber; 
- Rodrigo convidou a Cecília para uma mesa redonda, e vai chamar o Marcos 

Acayaba e a Cláudia Visoni; 
- Mesa 1 será sobre paisagismo e a Mesa 2 sobre Tecnologias Ambientais para 

projeto de produtos e edifícios; 
- Rodrigo vai encaminhar emails que já enviou para o email 

ensus2017.ufsc@gmail.com. 
 
 

2. AUXÍLIOS ENSUS 2017 
 

- Será solicitado auxílio para o ENSUS 2017 do CREA e FATMA; 
- CREA ofereceu lapiseira, mas a ideia é que custeassem palestrantes, passagens e 

coisas do tipo. 
 
 

3. ETIQUETAS PARA FERRAMENTAS 
 

- Natália fez as etiquetas para as ferramentas e vai buscar essa semana. 

mailto:ensus2017.ufsc@gmail.com


 
 

4. DIVULGAÇÃO ENSUS 2017 
 

- Marcella fará um banner a ser impresso em A3 para divulgação do ENSUS 2017. 
Serão colocados nos principais murais da universidade. 

 
 

5. INSCRIÇÃO ENSUS 2017 
 

- Os membros da Equipe Virtuhab deverão realizar a inscrição como staff do ENSUS 
2017. Paulo enviou um email a todos solicitando e o link para inscrição está no site 
do evento. 

 
 

6. PRÓXIMOS EVENTOS 
 

- A professora Lisiane lembrou que nos dias 3 e 4 haverá a Conferência do 
Planeta.Doc; 

- Também haverá nesta semana o evento sobre BIM; 
- Dia 11/11 vai acontecer a videoconferência da Andrea e da Lisiane. 

 
 

7. MIX SUSTENTÁVEL 
 

- Foi discutido sobre a data da próxima Mix Sustentável e sobre o envio de artigos 
para essa edição, e a especial do ENSUS 2017. 

 
 
 
 
 


