
Ata reunião: 14/03/2017 
Local: Lab Restauro 
Presentes: João, Deborah, Luana, Letícia, Jamilly, Sara, Paulo, Natalia, Roberta e Andrea 
 
Pautas: 
 

1. Mix Sustentável; 
2. Orçamentos ENSUS; 
3. Palestrantes e passagens ENSUS; 
4. Apresentação cultural ENSUS; 
5. Formulário Centro de Eventos; 
6. Contato com a FAPEU; 
7. Mão de obra prefeitura ENSUS; 
8. Suprimento de fundos ENSUS. 

 
1. MIX SUSTENTÁVEL 

 
A Mix número 5 acabou de ter sua versão online publicada, cumprindo sua periodicidade. 
A próxima será lançada em setembro (número 7), já que a edição do ENSUS 2017 é                
apenas uma especial (número 6). 
A partir de 2018, a revista mix contará com o apoio do departamento de línguas da UFSC,                 
para tradução desta para o inglês. 
Para a edição especial ENSUS, os melhores trabalhos do evento serão publicados, com             
uma versão estendida. 
Para as próximas edições, o ideal seria separar mais tempo para que os avaliadores              
possam conferir se as alterações sugeridas foram feitas. 
 
     2.   ORÇAMENTOS ENSUS 
 
Deborah irá em busca de orçamentos de ecobags para o ENSUS, que compõem o kit               
participante. Serão necessários no mínimo 3, devido ao sistema da FAPEU. 1 e 2 cores. 
Os orçamentos para o coffee já estão feitos, porém poderá sofrer alterações de acordo com               
o público inscrito. 
 
    3. PALESTRANTES E PASSAGENS ENSUS 
 
Passagens OK encaminhadas para compra pelo Ferroli: 

● Elmo - ok 
● Sattler - ok 
● Barata - ok 
● Visoni (falta apenas o preenchimento do formulário, lembrar de comprar a           

passagem dela por congonhas) 
   Palestrantes que ainda não responderam:: 

● Acayaba 
● Marcelo Bezerra 
● Falcão Bauer 



 
Palestrante que tem que ver com a Lisi se já respondeu: 

● Toni Backes 
Palestrante que não vem mais para o ENSUS; 

● Joao Candido 
 
    4.    APRESENTAÇÃO CULTURAL ENSUS 
 
Sara confirmou que a apresentação cultural de abertura do evento será feita pelo             
sapateador Fernando Flash e Bardarq. Natália fará a notícia de divulgação. 
 
    5.    FORMULÁRIO CENTRO DE EVENTOS 
 
Deborah vai pegar no Centro de Cultura e Eventos o formulário de confirmação de reserva               
para a realização do ENSUS. 
 
    6.    CONTATO COM A FAPEU 
 
Sara vai até a FAPEU coletar informações a respeito do pagamento por empenho das              
despesas do ENSUS. 
 
   7.    MÃO DE OBRA PREFEITURA ENSUS 
 
Deborah, Letícia e Sara irão até o Centro de Eventos conseguir o contato dos funcionários               
da prefeitura que fornecem mão de obra auxiliar para a montagem do ENSUS no dia 2 de                 
maio.  
Dia 24/04 deverão contatar novamente a Fernanda para essa solicitação. 
 
     8.   SUPRIMENTO DE FUNDOS ENSUS 
 
Em breve a FAPEU vai liberar R$1000,00 para a suprimento de fundos do evento (água,               
papel higiênico, bolachas, café…). 
É importante que TODOS os gastos sejam feitos utilizando o CNPJ da FAPEU, para que               
não haja problemas durante a prestação de contas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


