
Ata reunião: 02/02/2018 
Local: LABRESTAURO 
Presentes: Lucas, Lisiane, Paulo, Sara, Sumara, Roberta, João, Luana (via Skype). 
 
ENSUS 

● 174 artigos recebidos até o momento 
○ Precisamos de mais revisores para dar conta do número total. 

● Mantemos as salas do centro de eventos, mas estamos vendo como podemos conseguir o 
auditório. 

● Danilo Corbas confirmado. 
● Ruben Pesci removido, não participará do ENSUS. 
● Possibilidade de conseguir a Mix bilíngue para o ENSUS. Precisamos mandar o pedido 

até final de Fevereiro. 
● Lisiane está fazendo a programação para o ENSUS. 
● Medía de 190 artigos aprovados como expectativa ao final das avaliações e revisões. 
● Ideias para apresentação cultural. 

○ Desfile de moda sustentável (Joel); Moda inclusiva (Karen Formonte); Dança 
cigana apresentada na SEPEX (NETI). 

● Confirmar locação de salas no centro de cultura e eventos. 
● Colocar anúncio da palestra da Bernardete no site do ENSUS. 
● Palestras e mesas-redondas já foram definidas. 
● Enviar termo de compromisso para expositores (localizado no Drive) 
● Limite para envio de artigos até 10/02, que é até quando deixaremos o sistema de 

submissão aberto. 
● Fazer um folder para o Prêmio Sustentabilidade ENSUS. 
● Ideias para a camiseta do Grupo Virtuhab. 
● Participantes com problemas na inscrição (preenchimento de dados, não conseguir 

acompanhar boleto etc), redirecioná-los ao Roberto da FAPEU. 
● Criar uma seção de perguntas frequentes na página de inscrição do site do ENSUS. 
● Achar carta de pedido de patrocínio para mais tarde enviarmos (localizada no Drive) 
● Até 16/02 fazer as cotações (camisetas, bolsas, canecas e copos, coffee-break, 

hospedagem, apoio, editoras etc) 
● Até 09/02 enviar as cartas de patrocínio. 
● Sara, Roberta e Lucas vão fazer um levantamento do material relacionado ao ENSUS no 

laboratório segunda-feira de manhã (05/02). 
● Foi feita uma lista de atividades e cada membro foi atribuído com algo. Enviada por 

e-mail para o Grupo Virtuhab. 
 
 



VIRTUHAB 
● Bolsas: Paulo vai enviar a Materioteca (pró-cultura), Lisiane vai enviar o projeto do Vitor 

(pró-cultura). 
● Editorial da FAPESC sai dia 20/02. 


