
Ata reunião: 01/12/2017 
Local: LABRESTAURO 
Presentes: Lucas, Roberta, Andrea, Sumara, Sara, João, Paulo, Lisiane, Luana, Guilherme 
 
ENSUS 

● Recebemos até o momento da reunião 66 artigos para o ENSUS durante a primeira 
chamada de submissão. 

● Nas próximas edições existe a possibilidade de utilizarmos outro local para sediar o 
evento, mas precisamos investigar bem para garantir a qualidade e uma boa experiência 
para todos. 

● Internacionalização do ENSUS. No momento não sabemos se vamos ter artigos o 
suficiente para manter o rótulo de internacional. No caso de mudar a sigla do ENSUS 
para abranger a internacionalização, a sugestão seria de EINSUS (Encontro Internacional 
de Sustentabilidade em Projeto). 

○ Vamos colocar apenas na descrição do evento que ele tem um caráter 
internacional. 

○ Vamos divulgar 4 sessões temáticas internacionais 
● Passeio no veleiro solar: transporte usando o ônibus elétrico da UFSC 

○ Podemos usar o mesmo ônibus para o transporte no passeio ao Sítio ÇaraKura 
(ver disponibilidade). 

○ Não é garantido que o veleiro esteja em Florianópolis durante o ENSUS. 
● Palestrantes e mesas-redondas 

○ Obede Farias é um possível palestrante, vamos fazer o convite a ele. 
○ Mesa-redonda com Juliane, um colega dela, e o Prof. Ricardo Rutter. 

■ Juliane não respondeu o e-mail com nossa proposta 
○ Mesa-redonda com Jiel Dias, Alexandre Leripio, e um professor da eng. Sanitária 

e ambiental (a convidar) 
○ Mesa-redonda com Bernardete e Elisa. 

● Lucas vai colocar na página do ENSUS 2018 a exposição do banheiro seco da Maria 
Carolina Bastiani. 

● Precisamos conseguir mais revisores, pois estamos esperando um grande número de 
artigos. 

○ Paulo vai entrar em contato com cada revisor da edição passada do ENSUS, para 
confirmar seu envolvimento ou não. 

○ Cláudia Vasconcellos, Letícia Mattana. Ver com elas se podem participar como 
revisoras nessa edição. 

 
 
 



Mix Sustentável 
● DOI: Lisiane obteve resposta da ABEC, o contrato já está com eles e no momento 

aguardamos os procedimentos deles para liberarem o prefixo próprio da Mix. 
● Entrevistas da Mix: provavelmente vamos ficar com a entrevista só da Sharmista, já que 

o outro contato não enviou as respostas do questionário na íntegra. 
● Prazo para publicação da nova edição especial da Mix: 15/12/2017. 
● A revista foi indexada no portal de periódicos da Capes. 

 
LABRESTAURO 

● Paulo, João e Guilherme vão fazer um artigo sobre a criação da nova marca da MATEC. 
● João produziu um modelo de cartão de visitas do Paulo e da Lisiane, e finalizou a logo do 

laboratório. 
● Discussão sobre o regimento do grupo de pesquisa Virtuhab fica para o ano que vem. 


