
Ata reunião: 06/10/2017 
Local: Lab Restauro 
Presentes: Lucas, Lisiane, Paulo, Sara, Guilherme, Roberta, Sumara, Andrea, Luana, João, 
Rodrigo. 
 
Rede LeNSin 

● Lisiane e Paulo foram à reunião da rede LeNS em Curitiba e tiveram contato com o 
pessoal do projeto e estrangeiros. 

● Foram discutidas ideias de como implementar projetos nos países participantes, e 
propuseram fazer aulas voltadas aos problemas de cada país com intuito de solucioná-los. 

○ Exemplo: A África do Sul teria a temática de doenças, México sobre desastres 
naturais, China com alimentos. 

○ Porém Lisiane e Paulo levantaram alguns problemas que poderiam ocorrer na 
prática do projeto no Brasil: o fato de todo o material e aulas serem em inglês, e 
que o estudante de graduação, pós, mestrado ou doutorado não possui o preparo 
prévio para ir a uma aula dessas, não tem a disciplina de estudar antes de 
ingressar. 

● ENSUS seria um possível local para sediar uma das reuniões/aulas da rede LeNSin. 
Haveria uma palestra simultânea em todos os países participantes. 

○ Identificamos o problema de ser muito em cima da hora para o próximo ENSUS, 
além de exigir muitos recursos para suportarmos essa palestra. 

● A questão de internacionalização traz à tona a necessidade de traduzirmos todo nosso 
material para outras línguas (pelo menos para o inglês inicialmente). 

 
Materioteca 

● Geodésica 
○ A estrutura já está pronta, falta o revestimento e as paredes. 
○ Ideias de como aprimorar a estrutura dela: partes de OSB e um chapéu para 

proteger o topo. 
○ Foi feita uma lista de compras com 40 porcas e borboletas. 

● Adriel ainda precisa fazer a pintura do quadro de ferramentas. 
 
Mix Sustentável 

● Lisi está analisando o contrato da ABEC. 
○ Ao assinarmos o termo deles, seríamos representados obrigatoriamente pela 

ABEC. O mesmo caso aconteceria se nos integrássemos à Crossref. 
○ Podemos enviar esse contrato para alguma empresa júnior do Direito e eles 

podem fazer uma análise. 



● A impressão das 200 cópias da Mix 6 e 200 cópias da Mix 7 já foi paga porém vai levar 
pelo menos 1 mês para confecção de todas. Isso nos impossibilita de levarmos as novas 
cópias para a SEPEX. 

○ Os R$1.400,00 que faltavam Lisiane pediu para a Pós-ARQ e o pedido já está 
praticamente autorizado. 

● Luana ainda vai enviar o template pro Paulo e Lisiane revisarem. 
● Lisiane conseguiu cadastrar a Mix em mais três bases de dados. 
● Paulo e Lisi conseguiram 2 entrevistas enquanto estiveram na reunião da LeNSin: 

Sharmistha Banerjee, Ephias (que faltou falarem o sobrenome). Temos cartões com 
informações dessas pessoas. 

● Rodrigo tem uma reunião com Rubén Pesci no dia 28/10 e há possibilidade de 
chamarmos ele para entrevista/ENSUS. 

● Mãe da Luana vai contribuir enviando 1 TCC para incluirmos na revista. 
 
ENSUS 

● Ida ao Sítio ÇaraKura 
○ Questão da ata passada: para quem mandamos a carta pedindo o apoio ao passeio? 
○ O transporte já pode ser marcado, e será pago via ENSUS. A reserva é para ser 

feita para o dia 21 de Abril de 2018. Porém não é possível fazer essa reserva 
através da UFSC pois ela não oferece o transporte em dias de feriado, que 
coincide com o sábado do passeio. 

○ Decidimos fazer a opção como só almoço, fechando em R$36,00 (incluindo a taxa 
de 20% em cima). 

■ Roberto Leal. 
● Roberta ainda não fez a tabela com cronograma. 

○ Sugestão de fazer algo online onde cada um possa preencher as suas funções. 
○ Lisiane vai enviar uma tabela com todas as tarefas do ENSUS pra Roberta. 

● Roberta está montando a lista de escritórios e vai redigir um e-mail convidando-os. 
● Lucas ficou de preencher o formulário do Divulga UFSC para anunciarmos sobre o 

ENSUS. 
● Precisamos organizar as páginas e grupos do Facebook e minimizar a quantidade deles 

para não haver confusões entre qual deve ser usado e mantido. 
○ Existem 2 endereços no Páginas.ufsc do Virtuhab. 
○ Lisiane vai dar um jeito de redirecionar ou juntar as páginas e atualizar os links 

nos sites da Pós-ARQ. 
● Luana vai para um congresso sobre desastres e vai levar material de divulgação. 
● Sugestões de convidados para o ENSUS: Carlos Motta, Triptyque (escritório), Tecverde 

(empresa), Professor Carlos Szucs, Professor Torres da URGS, Lucas Gobatti (fotógrafo 
e estudante de arquitetura e urbanismo/engenharia civil) 



 
SEPEX 

● Raphael não vai participar da confecção do banner, só a Sumara e Laila. 
● Lucas e Roberta precisam enviar o arquivo dos banners atualizados para Lisiane pelo 

menos 1 semana antes da SEPEX. 
 
Logos 

● Fizemos novas votações mas foi decidido que Guilherme vai trazer mais propostas para a 
próxima reunião (20/10). 

 
Planeta.doc 

● Uma moça do curso de cinema nos fez uma proposta de realizar uma exposição com 
esculturas e decorações durante o evento do Planeta.doc. Porém é impossível de 
atendermos a esse pedido pela falta de tempo de preparo e recursos.  

○ O plano continua em fazer um stand simples. Caso ela não aceite isso retiramos 
nossa participação do evento. Ela também ficou responsável de nos mandar um 
e-mail com uma nova proposta, mas até a data da reunião não foi recebido nada. 

 
Center Steel 

● 24 e 31 de Outubro seriam os melhores dias para fazer a visitação e trazer os materiais. 
○ Até o dia da reunião foram confirmados: Lisiane, Paulo, Sara e Rodrigo. 

Lab Restauro 
● Sumara vai trazer algo para a próxima reunião. 
● Lisiane ainda vai  montar o regimento do laboratório e disponibilizar para todos. 


