
Ata reunião: 06/02/2017 
Local: Lab Restauro 
Presentes: Lisiane, João, Deborah, Luana, Letícia, Jamile, Sofia, Sara, Paulo, Natalia. 
 
Pautas: 
 

1. Mix Sustentável 
2. ENSUS 
3. Retomada de contatos 
4. Contagem de materiais 
5. Mutirão  
6. Painel 

 
1. MIX SUSTENTÁVEL 

 
A Mix teve sua primeira avaliação Qualis (2015) e obteve B5 em Arquitetura, Engenharia e 
Ciências Ambientais e B4 em administração. Lembrando que esta avaliação levou em 
consideração apenas as duas primeiras edições da Mix. 
A qualidade dos artigos enviada para a revista foi discutida pelo grupo. 
 
     2.   ENSUS 
 
CAPES não concedeu apoio financeiro em sua última etapa, alegando baixa de recurso, assim 
como o CNPQ. Seguimos aguardando a resposta da FAPESC. 
Não haverá mais chamada para submissão de artigos para o evento, já que a segunda 
encerrou-se com 166 artigos enviados. 
Observamos que, nesta edição do ENSUS, houve um destaque para a diversidade no envio dos 
artigos, já que recebemos de todo o Brasil e ainda alguns internacionais como no Peru, Itália e 
Portugal. 
Até agora temos 27 artigos confirmados, 48 inscritos no evento, 25 pagantes, 8 isentos e de 15 
boletos abertos, 11 estão vencidos. 
Saldo atual: R$3.179,33 
Como a verba está mais limitada esse ano, vamos buscar possíveis Apresentações Culturais 
gratuitas para o dia de abertura.  
Teremos 4 coffee-breaks e não 5. 
As palestras de abertura ainda estão sendo definidas, e assim, fecharemos a programação. 
 
     3.   RETOMADA DE CONTATOS 
 
Retomaremos contato com Ricardo Cardim. Não vamos insistir mais em quem não nos deu 
retorno algum. 
 
     4.    CONTAGEM DE MATERIAIS 
 
Nessa semana, faremos a contagem dos materiais remanescentes do ENSUS 2016 e também 
dos materiais doados pelos apoiadores institucionais.  
 
 



    5.    MUTIRÃO 
 
Na semana do dia 20 de fevereiro faremos um mutirão do grupo Virtuhab para concretar a laje. 
 
    6.   PAINEL 
 
O painel desenvolvido pela Sara está sendo revisado pela Sofia, para sua otimização. 
 
 


