
Ata reunião: 06/06/2017 
Local: Lab Restauro 
Presentes: Lisiane, João, Deborah, Andrea, Guilherme, Sara, Paulo, Roberta, Adriel e 
Leonardo. 
 
Pautas: 
 

1. Mix Sustentável 
2. Simpósio 
3. Mestrados e doutorados 
4. Workshop interno Virtuhab 
5. Concretagem do radier 
6. ENSUS 
7. Caixinha do lab 
8. Vigência de bolsas 

 
1.   MIX SUSTENTÁVEL 
João está terminando a revisão da última Mix. Para a Mix 7, teremos 12 artigos inéditos, 2 
teses, 2 tccs e entrevistas, e alguns itens ainda estão faltando. Num futuro próximo, será feita 
uma Mix temática de bambu e para isso a Andrea vai pegar alguns contatos que ela tem. 
Foram discutidas algumas possibilidades, como a Mix se tornar apenas digital ou também de 
fazer a impressão com papel reciclável. Falamos sobre os prós e contras de cada uma. 
 
2.   SIMPÓSIO 
Luana vai comparecer em um simpósio de sustentabilidade. 
 
3.   MESTRADOS E DOUTORADOS 
Dia 19 a Andrea vai entregar a versão impressa da sua tese para a professora Lisiane corrigir. 
Eliká e Letícia vão defender seus mestrados em breve. 
Novos membros entraram no grupo Virtuhab: Laila, Raphael e Sumara. 
 
4.   WORKSHOP INTERNO VIRTUHAB 
No início do próximo semestre, em agosto, será realizado um Workshop interno do grupo 
Virtuhab, para que os membros apresentem suas atividades desenvolvidas, e também para a 
integração do grupo. Discutimos a possibilidade de fazer um evento aberto, igual ao que 
ocorreu no Portas Abertas no ano passado. 
 
5.   CONCRETAGEM DO RADIER 
Na próxima reunião, 13 de junho, será feita a desmontagem da casinha de steel frame. 
Para a concretagem do radier, a prefeitura deverá vir fazer o buraco. A atividade havia sido 
adiada por conta da chuva nos últimos dias. 
 



 
6.   ENSUS 
Deborah e Andrea fizeram repasses sobre a participação na Semana do Meio Ambiente da 
UFSC, trazendo dicas e ideias para o próximo ENSUS, que será nos dias 18, 19 e 20 de abril 
de 2018. Pensamos em criar um slogan para o ENSUS 2018. João vai fazer a foto de capa 
para o facebook, para que possamos atualizar já as informações sobre o próximo evento. 
Lisi ficou encarregada de criar a nova página do ensus ufsc 2018. 
Deborah vai enviar os convites para obtenção de certificado nesta semana. 
 
7.   CAIXINHA DO LAB 
Roberta deu a ideia de fazermos uma caixinha do lab, para a compra de bolachas, açúcar, café 
e outras necessidades que possamos ter ao longo do mês. Então fizemos uma lista para que 
tenhamos um controle de quem contribuiu e quando. O valor estipulado foi 5 reais por mês. 
 
8.   VIGÊNCIA DE BOLSAS 
A maioria das bolsas acaba em dezembro. A da sara acaba dia 31 de julho. 
 


