
Ata reunião: 05/09/2017  
Local: Lab Restauro  
Presentes: Lisiane, Lucas, Luana, Vitor, Roberta, Paulo, Andrea, Sara 
 
MIX Sustentável 

● Edição que vai ser usada para a padronização da MIX ainda não está pronta 
○ As alterações e formatação (ex. informações da capa e contracapa) devem ser 

feitas de acordo com a regulamentação e normas 
○ Luana vai apresentar as mudanças na MIX dia 12/09 
○ Entrega final das mudanças e impressão da versão nova na próxima reunião 

dia 15/09 
● Indexação do periódico em mais bases de dados (Laila e Andrea ficaram 

encarregadas). Por enquanto foi selecionada a Redalyc. 
● A situação da impressão da MIX também ficará como pauta na próxima reunião. 
● Há uma edição da revista (MIX 6) pronta para impressão e apresentação na SEPEX 
● Abriram dois patrocínios: BRASKEM e IPEIA. Necessita-se verificar os editais para 

ver a elegibilidade da revista. 
● MIX 8 está pronta. Será a primeira edição com versão toda em inglês, preenchendo 

requerimento para elevação do QUALIS 
● Decisão sobre o conteúdo da MIX: só artigos ou manter o padrão de entrevistas, 

TCCs, teses e PCCs 
○ Conteúdo poderia ser dividido em 2 entrevistas, 2 TCCs, 2 dissertações, 1 ou 2 

teses com resumos em inglês 
 
ENSUS 

● Roberta entrou para a equipe de organização do ENSUS, junto da Sara e do Lucas 
● Precisa-se enviar o projeto do ENSUS para alguns editais que abriram 
● Abrir inscrição via site da FAPEU, preencher formulários necessários 
● Ideia de disponibilização de atividade extra no evento: visita ao sítio ÇaraKura 
● Indicação de palestrantes, confirmação de alguns nomes pelo Paulo 
● Criação do grupo do Virtuhab pelo Gmail 
● Questão do pagamento dos boletos vencidos. 
● Adicionar os nomes de Carlo Franzato e Roberta Augusta Menezes Lopes de Barros 

nas equipes do ENSUS em algumas páginas (Páginas UFSC ENSUS e Virtuhab, 
Facebook) 

● Disparar e-mails para as instituições sobre o ENSUS, principalmente para programas 
de pós-graduação 

● Patrocínio BRASKEM para o ENSUS. Roberta fica responsável sobre esse, Paulo 
com IPEIA 

● Certificados de participação presos em processo de aprovação pelo SIGPEX. 
 
SEPEX  



● Fazer tabela com dados dos projetos para apresentação  
● Verificar que projetos poderão ser apresentados 
● Fazer tabela com atividades  
● Incluir um pequeno texto/parágrafo sobre cada projeto para ajudar os integrantes do 

stand a explicar cada um dos projetos. 
● 1 banner fica para a pós-graduação (Rafael), 1 para o bambu (Adriel e Sumara), o 

resto é reutilizado 
 
Materioteca 

● Sumara está preparando uma geodésica em bambu que pode servir para a materioteca 
● Andreia e Sumara deixaram os bambus da geodésica no tratamento 
● Sumara ainda está procurando profissional para replicar as peças metálicas das uniões, 

até dia 18/09. Caso não encontrar irá voltar à ideia do PVC. 
● A terra para confecção das paredes da geodésica será oriunda do sítio ÇaraKura. Sara 

e Sumara irão fazer testes para descobrir a composição na quarta-feira (06/09) e 
depois definir o traço ideal para argamassa e reboco 

 
Repositório 

● Lucas precisa postar as atas das reuniões passadas assim que for habilitado 
 
LABRESTAURO 

● Prazo de até dia 15/09 para apresentarem as propostas da nova logo do laboratório. 
LABRESTAURO e MATEC 

● Todos devem colocar seus horários de presença no laboratório no quadro perto da 
entrada 

 
Radier 

● Sara ficou encarregada de ajudar no término do radier e de conversar com Edir ou 
Saulo para ajudarem com a argamassa 

● Rodrigo foi encarregado de ver o resto do projeto 
● Precisamos comprar as sacas de cimento ainda 

 
Oficina Center Steel 

● Rodrigo precisa dar uma resposta definitiva até dia 15/09 
 
Quadro de ferramentas 

● Combinar com o Adriel o dia para fazer o quadro de ferramentas e fazer os moldes 
 
Lista de equipamentos do LABRESTAURO 

● Sara precisa fazer a listagem do equipamento, do que o laboratório pode oferecer em 
questão de assistência aos projetos dos estudantes 

 



Lembrar da contribuição monetária da caixinha 
 
Trazer sugestões de regimento no laboratório 
 
Transparência 

● Fazer a listagem com os gastos do evento e disponibilizar no site do ENSUS 2017 
● FAPESC (cerca de 12 mil) 
● Arrecadações do ENSUS 

 


