
ATA DA REUNIÃO DO DIA 03/08/18 - GRUPO VIRTUHAB 
 
Local: LabRestauro/MATEC 
 
Presentes: Lisiane, Paulo, Andrea, Sumara, Júlia, Emanuele, João, Franchesca, 
Roberta, Cecília, Camila, Luana 
 
 Mix Sustentável: 
 
Deixar a revista pronta para impressão 
 
Edital Capes: 

- Revista não indexada no edital; 
- Necessita pelo menos 2 submissões; 
- João e Camila farão a revisão da revista para submeter a mix na Wos e 

Redalyc, e cada um trará um artigo de amostra 
 
2 edições esse ano: Mix regular e Mix bambu 
 
Roberta escreverá a entrevista sobre o ENSUS 
 
Sara foi convidada para escrever sobre o TCC na próxima edição  
 
Livro Bambu: 
 
Contribuições sobre o livro: enviar somente para o autor 
 
Elaborar carta de autorização aos arquitetos para publicação no livro 
 
Reunião 10/08 as 14h 
 
ENSUS: 
 
Abrir os vídeos do drive para ver se todos funcionam, para enviar e-mail aos 
palestrantes pedindo autorização de uso de imagem  
 
Júlia cuidará do e-mail do ENSUS 
 
PROTÓTIPOS DO LABORATÓRIO: 
 
Bamboo frame e wood frame 
 



Palestras:  
- Wood frame com Rodrigo e Mariah 

- 21/08 as 13:30h (aula de tec 3) 
- 23/08 as 13:30h (aula de tec 3) 

- Steel Frame com Rodrigo 
- 22/08 as 08:20h (aula de tec 2)  
 

 
29/08 - Ônibus para turma de tec visitar steel frame 
 
05/09 - Prática de cobertura  

- Altamirano fará a quantificação 
 
12 a 14/09 - Colocação do revestimento 
 
SEMINÁRIO INTERNO: 
 
Roberta apresentará depois do dia 20 
 
EVENTO PRÉ ENSUS: 
 
Organizar uma palestra 
 
Virtuhab aberto - apresentação do laboratório e pesquisas em andamento 
 
Possível data: primeira semana de setembro 
 
REUNIÃO: 
 
Nova data das reuniões: segunda-feira as 10h no LabRestauro/MATEC 
 
Reunião dia 13/08 - Júlia trara o lanche 
 
FAPESC: 
 
Prestar contas  
 
Último recurso será utilizado no xerox 
 
GERAL: 
 
Evento Bambu - 18/08 (sábado) das 8h até 17h, Lisi e Sumara irão 



 
Lisi realizou pedido de monitoria 
 
Lisi entregará aos bolsistas plano de atividade semanal 
 
 
 
 


