
ATA DA REUNIÃO DO DIA 08/10/18 - GRUPO VIRTUHAB 

 

Local: LabRestauro/MATEC 

 

Presentes: Lisiane, Julia, Andrea, Emanuele,Paulo, Camila, Franchesca, Sumara, 

Louise, Luana 

 

ENSUS 

- Beraldo vai lançar o livro sobre resíduos; 

- Júlia vai compartilhar no drive o modelo de e-mail para pedir patrocínio; 

- Camila vai passar o conteúdo do drive da Lisiane para o drive do ensus; 

- Paulo está revisando os cadastros do easychair; 

- Júlia continua montando a lista de contatos para enviar chamada de artigos 

(e-mails antigos do ensus); 

- Júlia irá publicar a chamada no divulga ufsc; 

- Altamirano irá montar o template de power point; 

- Paulo enviará lista com e-mails de revisores do último ensus e julia enviará 

flyer de divulgação; 

- Abrir inscrições; 

- Colocar o link do repositório das palestras do ensus 2018 no site 2019;  

- Júlia está traduzindo a página; 

- Sugestão: distribuição de mudas no evento 

- pedir doação para epagri e deinfra. 

 

MIX 

- Reduzir quantidade de resumos nas próximas edições. 

 

SITES 

- Cadastrar gallery (Lisiane ou Paulo); 

- Sumara atualizará palestras e casinhas; 

- Colocar o link do repositório nas pesquisas concluídas; 

- Colocar link do site do TCC nos TCC’s; 



- Lisiane colocará os link do mestrado; 

- Pedir a Sara o artigo do ACV para colocar nas publicações; 

- Resumo da tese Cecília. 

 

BOLSAS 

- ProBolsa - edital aberto até 15/10; 

- Cadastrar ação integrada: 

- 1 bolsista materioteca e 1 bolsista oficina casinhas; 

- Bolsa PIB - João. 

 

SEPEX 

- Sugestões para levar: maquete casa, amostras de material, banners, flyers 

ensus; 

- Aline imprimirá o banner na plotstudio; 

- Emanuele e Franchesca farão uma apresentação no datashow; 

- Distribuição de Mix’s impressas e folder ensus; 

- Cecília montará o plano de coisas para entrar; 

- Organizar visitas ao laboratório:  

- 10 pessoas por visita; 

- sorteio de bolsa e caneca. 

- Camila vai estruturar texto sobre as pesquisas no laboratório. 

 

CONVITES 

- Sem revestimento: 

- Lisi vai elaborar texto sobre as atividades do laboratório; 

- Franchesca e Andrea farão texto sobre o bocicletário. 

- Convite para participar em conjunto com o Neamb de um projeto em escolas 

com o tema resíduos. 

 

EXTRAS 

- Virtucomemoração: 11/10; 

- Marcar data qualificação Rodrigo: 04 ou 06 de dezembro; 



- Cecília deve abrir ticket no LED; 

- 27/11 - Palestra Amparo Bastidas, às 18:30h 

- Reservar auditório; 

- Andrea fará folder de divulgação; 

- Marcar entrevista para Mix; 

- Projeto de extensão com BambuSC. 

- Excluir Lucas, Roberta e Sara do cnpq; 

- Incluir Franchesca, Emanuele e Altamirano no cnpq; 

- Marcar data para tratamento do bambu; 

- Multirão para organizar materioteca: 15/10 às 8h 

- Camila trará lanche na próxima reunião. 


