
 

Ata reunião: 21/11/2016 
Local: Lab Restauro 
Presentes: Lisiane, Marcela, Deborah, Luana, Letícia, Andrea, Rodrigo e Sofia. 
  
Pautas: 
 

1. Feedback artigos; 
2. Troca de bolsista; 
3. Identidade visual do ENSUS; 
4. Programação ENSUS; 
5. Orçamentos; 
6. Termo de compromisso estandes; 
7. Patrocínios e apoios ENSUS; 
8. Vagas sociais para o ENSUS; 
9. Desconto para revisores; 
10. Confraternização. 

 
1. FEEDBACK ARTIGOS 

 
O prazo da primeira submissão foi encerrado e quase 50 artigos foram enviados; 
A data da segunda chamada será até o dia 31/01/2017; 
Deborah, Leticia e Andrea seguirão com a divulgação através dos emails. 
 

2.  TROCA DE BOLSISTA 
 
Marcela vai fazer intercâmbio e outro bolsista assumirá suas atividades nesse período. 
 

3. IDENTIDADE VISUAL DO ENSUS 
 
Letícia, Deborah e as meninas do design estão trabalhando na identidade visual do evento, 
no site e facebook. Usaremos o diferencial da diversificada cultura de Florianópolis. 
 

4. PROGRAMAÇÃO ENSUS 
 
Toni Backer virá pro ENSUS e quer ministrar uma oficina a parte do evento e a professora 
Lisiane vai enviar um email solicitando informações a respeito; 
Toni, Cecilia, Claudia Visoni e Ricardo trarão o tema de paisagismo, que terá destaque no 
ENSUS 2017; 
Tentaremos retomar contato com o Tibah e com o Marcos Acayaba; 
Lisiane irá compartilhar a programação prévia do evento com o grupo; 
Dani Weber confirmou estande das pranchas. 
 

5. ORÇAMENTOS 
 
Vamos adiantando os orçamentos para o evento, tanto para maior controle das futuras 
despesas do ENSUS 2017, quanto para solicitar patrocínios e apoios.  



 

 
 

6. TERMO DE COMPROMISSO ESTANDES 
 

Professor Paulo fará o termo de compromisso para os expositores do evento. 
 

7.  PATROCÍNIOS E APOIOS ENSUS  
 
Letícia trouxe a ideia ao grupo, mas para isso é preciso dos orçamentos. 
 

8. VAGAS SOCIAIS ENSUS 
 
Foi levantada a possibilidade de ofertar vagas sociais para o evento, feitas através do 
comprovante de assistência estudantil fornecida pela UFSC. 
 

9. DESCONTO PARA REVISORES 
 
A medida que mais artigos fossem revisados, maior seria o desconto de inscrição para o 
ENSUS concedido aos revisores. 
 

10. CONFRATERNIZAÇÃO 
 
No dia 04/12 faremos uma confraternização, pelo final de ano e pelos aniversariantes do 
mês. 

 
 
 
 
 
  


