
ATA DA REUNIÃO DO DIA 01/10/18 - GRUPO VIRTUHAB 
 
Local: LabRestauro/MATEC 
 
Presentes: Lisiane, Julia, Altamirano, Andrea, Cecília, Emanuele, João, Paulo, 
Camila e Luana 
 
SITE GRUPO: 

- Inserir imagens no gallery; 
- Altamirano atualizará textos (projetos de  extensão/palestras/visitas/casinhas); 
- Colocar o link do repositório nas pesquisas concluídas; 
- TCC - link para site do tcc; 
- Lisiane colocará os links do mestrado; 
- Pedir para Sara artigo ACU nas publicações; 
- Site ENSUS: Julia irá traduzir os textos; 
- Inserir: 

- Resumo de tese da Cecília; 
- Resumo Extensão: Emanuele, Franchesca, Julia e Altamirano. 

 
 
ENSUS 

- Enviar e-mail pedindo patrocínio e apoio às instituições: 
- CAU,CREA,Celesc,Univali,Unisul,Unoesc,Unochapecó,Unijui(Altamiran

o) 
- Fatma,IAB,Casan,Comcap,ebio,baobá,pró-reitorias (Julia) 

- Camila colocará arquivos do drive ensus 2019 no drive do e-mail do ensus; 
- Paulo revisará cadastros no easychair; 
- Colocar lista de contatos no drive; 
- Publicar no divulga ufsc; 
- Altamirano fará o template do power point; 
- Divulgar no easychair do ensus 2018; 
- Abrir inscrições; 
- Paulo enviará e-mail para fapeu pedindo para pagamento do ensus ser 

parcelado; 
- Júlia imprimirá os flyers. 

 
 
MIX 

- Mix com 11 artigos; 
- Lisiane corrigirá entrevista da Roberta; 
- Publicar nesta semana; 
- Próxima edição em janeiro; 



- PCC e teses prontas. 
PLANETA DOC 

- Data 16/10; 
- Palestra do grupo (TED); 

- Enviar fotos para Paulo 
- Paulo apresentará prévia ao grupo 

 
 
SEPEX 

- Confirmado o stand  
- Lisiane enviará termo até 05/10  

- Cecília montará um plano de coisas para levar; 
- Realizar visitas ao laboratório durante o evento (No ENSUS também). 

 
 
EXTRAS 

- Rodrigo deve enviar e-mail com a data da qualificação (27/11,04/12 ou 06/12); 
- Cecília deve marcar o local da qualificação (LED); 
- Cecília e Luana devem enviar documento extraordinário ao colegiado; 

- Pedido Ad Referendum 
- Excluir Lucas, Roberta, Sara do cnpq; 
- Incluir Emanuele, Franchesca, Altamirano e João no cnpq; 
- Bolsista de extensão devem enviar frequência; 
- 05/10 colheita de bambu; 
- Mutirão materioteca: 08/10 às 8h; 
- Marcar Virtucomemoração; 
- Lisiane e Paulo trarão o lanche. 

 


