
Ata reunião 06/04/2018 
Local: LABRESTAURO 
Presentes: Lucas, Andrea, Sumara, Sara, Roberta, Julia, Julia, Luana, Paulo, Lisiane, Natalia, 
João 
 
ENSUS 

● Situação carro-elétrico: possibilidade de deixarmos ele exposto na parte de fora da 
entrada do Centro de Eventos ou no hall de exposição. Não querem remover as portas da 
entrada. 

● Laboratório Pronto 3D deve ser adicionado aos expositores do evento. 
● Prêmio Sustentabilidade 

○ Precisamos produzir os certificados de 1º 2º e 3º lugar. 
○ Será feita uma comissão avaliadora a partir do dia 11/04. 
○ Confecção do troféu: fazer no laboratório Pronto 3D, ou ir numa loja orçar. Julia 

vai ver se consegue achar um lugar pra fazer. 
● Compras foram feitas e suprimentos já estão no laboratório. 

○ Lisiane não comprou as tintas mas discutiu propostas de que tipo comprar 
○ Compra da tinta será feita pós-reunião 

● Francesca vai ser colocada como staff do Virtuhab 
● Julia vai entrar em contato com voluntários para avisar da reunião na terça-feira 9h. 
● Lucas produziu um documento que para designar e dividir as funções de cada um durante 

o ENSUS. Disponível no Drive. 
● Roberta vai entrar em contato com palestrantes pedindo um resumo do Lattes no máximo 

250 caracteres. 
● Roberta fez um documento com informações dos palestrantes para imprimirmos e lermos 

na hora da palestra. 
● Sara, Julia, Sumara e Lucas vão fazer as listas de credenciamento. 
● Adesivos para crachá já estão no laboratório, data para colagem deles está para ser 

decidida ainda. 
● Luana preparou as pastas com documentos e mostrou para o grupo. 

○ Atribuição dos mediadores de palestras foi feita. 
● Vamos levar os computadores fixos do laboratório e laptops da pós da arquitetura, e se 

precisar, os laptops dos próprios membros do Virtuhab. 
● Lucas vai organizar os arquivos de apresentação nos pen-drives por ordem para deixar 

em cada computador na sala da respectiva apresentação. 
● Montagem dos kits será feita no sábado 9h com direito a Virtuchurras. 


