
ATA DA REUNIÃO DO DIA 15/10/18 - GRUPO VIRTUHAB 

 

Local: LabRestauro/MATEC 

 

Presentes: Júlia, Emanuele, Cecília, Andrea, Lisiane, Paulo, Franchesca, João, 

Tamara, Camila, Sumara 

 

OFICINA BICICLETÁRIO 

- Será construída até o fim de novembro; 

- 16/10 (às 13:30h) e 18/10 (às 8:20h) ocorrerá o tratamento do bambu à fogo, 

no Labcisco. 

 

ENSUS 

- Livro Bambu 

- Barata e Marco Pereira irão participar; 

- Lançar via editora UFSC; 

- Data limite para os textos: 15/11; 

- Ver com a gráfica a possibilidade de dividir em volumes. 

- Verificar com Altamirano os e-mails de pedido de patrocínio; 

- Retirar Sumara de revisora do site; 

- Júlia está elaborando lista de e-mails de participantes/revisores; 

- Paulo deve enviar à Júlia lista de e-mails do easychair; 

- Júlia deve publicar no divulga ufsc; 

- Tirar “palestras” do site 2018; 

- Abrir inscrições; 

- Sumara colocará link das palestras de 2018 no site 2019; 

- Júlia traduzirá o site; 

- Sugestão: distribuir mudinhas em copos de bambu; 

- Pedir patrocínio para Epagri e Deinfra. 

- Trocar o termo palestrantes por palestra no site. 

 

 



MIX 

- Pequenos ajustes a serem feitos antes de concluí-la.  

 

SITE 

- Criar gallery; 

- Sumara atualizará palestras e casinhas; 

- Pesquisas concluídas e publicações devem ter link para o repositório; 

- Lisiane atualizará links da aba mestrado (2 nomes estão errados); 

- Resumo das teses da Cecília e Rodrigo. 

 

BOLSAS 

- Probolsa edital até 31/10; 

- Paulo materioteca; 

- Lisiane mix sustentável. 

 

SEPEX 

- Separação dos materiais 17/10 de manhã e depois montagem; 

- Camila atualizará o texto sobre as pesquisas e teses. 

 

EXTRAS 

- Apresentação Paulo às 15h no planeta doc (16/10); 

- Lisiane elaborará texto sobre o laboratório para enviar ao sem revestimento, 

junto com o texto do bicicletário; 

- Qualificação Rodrigo dia 10/12; 

- Projeto Bambusc: edital embrapi; 

- Atualizar integrantes no cnpq; 

- Lisiane abrirá projeto de extensão para palestra Amparo; 

- Gerar certificados de atividades passadas; 

- Lanche Sumara. 


