
Ata 05/04  
Presentes: PC, Manu, Camila, Sumara, Luana, Natália, Andrea, João.  
 

ENSUS  
 
Orçamentos:  
- 350 kits completos.  
- Pendrive: tem o suficiente.  
 
Já encomendados:  
- 350 sacolas 
- 350 Pastas 
- 500 Canecas 
- Brindes: 50 mudas bambu e cerca de 400 sementes 
- 70 Camisetas - conferir cor e linkar com canecas e bolsas (Sumara) 
- Paulo vai pedir 2 Verbas de Contingências  
 
Ainda para pedir:  
- Blocos e 450 Crachás (Paulo) 
- 350 cordinhas transparentes crachás (Sumara) 
- Canetas: Luana esperando Crea/Sinduscon e Paulo esperando Univalli 
- Lista de materiais de limpeza é dada pelo Centro de Eventos. Lisi. Também 
esperando verba de contingência e prever 2 faxineiras por dia (+/- 900 reais) 
 
Coffee 
Full time: café, chá, bolachas 
Dois dias pela manhã será na copa do hall, das 9h30 - 10h, frutas 
Licitar a realização de 4 coffees - Paulo 
200 pessoas no 1º dia; 150 pessoas nos 2º e 3º dias  
Salgados: não fritos, sem salsicha 
3 tipos de doces 
3 itens veganos 
Pedir lista especificando os salgados 
Bebidas: café, leite, suco integral (retirar refrigerante) 

 
- Passagens: ver dinheiro com Fapesc  
 
- Hotéis: ver custos dos palestrantes Alta e dinheiro Fapesc 
 
- Fotografias: Camila ver estudante de design  
 
- Expositores: Camila fazer cartaz, Natalia reforçar o contato: eficiência energética; 
Mini Baja; Neide Modas; Sala verde; Regi Pronto;  Tatiane Unochapecó; Casa 
eficiente Eletrosul;  
Ocre Design - Natália entrar em contato.  
Paulo - repassar email com email Casa eficiente e Eletrosul 



 
- Programação 
Natália - colocar palestra 1 no site 
Propaganda mesa redonda: Camila fazer propaganda (conversar sobre usar as fotos 
dos lattes e uma sinopse geral) 
Altamirano carta aos escoteiros: aguardando resposta após a reunião ordinária do 
grupo 
Instagram do ENSUS 2019: Natália  
Alguma data da semana que vem: abrir novas modalidades de inscrição p/ 
voluntários e gratuidade (ainda ver com Fapesc) 
 
- Voluntários: adiantar data para semana que vem também e combinar uma data 
para falarmos com eles pessoalmente; 
Lisiane vai mandar email para o fórum da graduação promovendo voluntários e 
ENSUS  
 
MIX  
- Foi postada 
- Prazo para TCC, tese e dissertação - Paulo mandar para Natália 
 
LIVRO BAMBU  
- João postar boneco 
 
GERAIS  
- Quarta feira, 03/04, saída 8:00  
- Andrea: Verificar a palestra do Beraldo  


