
Ata dia 28/05 
 
Registrar palestra Beraldo no SigPex - Lisi. Palestra registrada e manu está fazendo a lista 
dos CPFs 
 
Palestra Obede Faria - fazer folder de divulgação - Camila fazer o folder (01/07/2019) , as 
16:horas, auditório ARQ. 
 
Buscar as gravações das palestras do Ensus e colocá-las no youtube. Mandar email para 
palestrante e pedir autorização. Altamirano deve pegar pen drives no laboratório. 
 
Certificados provisórios foram eviados. 
 
Certificados oficial: 
dúvidas:  
Inscrita no lote especial -  ARIELY SUPTITZ - Paulo vai pegar o cpf.. 
 
Gerar certificado do Prêmio - Para ganhadores e participantes 
 
Gerar certificados da comissão avaliadora do Prêmio - Rachel Faverzani Magnago, Ana 
Verônina Paz y Mino Pazmino, Regiane Pupo, Patricia Biasi Cavalcanti, Juliane Almeida, 
Ivan Medeiros 
 
Certificados de Palestrantes - Lançamento do Livro - Cláudio Sampaio, Lisiane Ilha 
Librelotto, Antonio Ludovico Beraldo, Gilberto Carbonari, Liliane Iten Chaves, Rita Engler, 
Aguinaldo dos Santos e Paulo César Machado Ferroli, Alexandre Vitor 
 
LIvro Bambu: Caminhos para o Desenvolvimento Sustentável no Brasil e LENs: Dimensão 
Ambiental e Dimensão Social. 
 
data para enviar certificados oficial - 14 de junho.  
 
participação geral e co. org: ialê 
apresentação de artigo: fran, manu e ialê 
palestrante e expositor:ialê e altamirano 
voluntários: altamirano 
Altamirano - Ajudar na confecção dos certificados de apresentação oral e pôster 
 
certificados estão saindo com 24 horas... 
 
voluntários - 40 horas  
co org - 300 horas 
Staff geral - 50 horas 
Analisar casos de quem se envolveu mais ou menos 
 



Prestação de contas para colocar na pagina - tudo que foi gasto e tudo que faremos com 
dinheiro. - Ferroli, ainda vai gerar o excel e passar os gastos com despesas… 
 
Postar material para o “cara pelo correio”. 
 
Enviar certificado e prêmio para o  segundo colocado 
 
Planejar Mix Regular -  Mix regular - Até Final do Junho…. 
 
Mix Especial ENSUS - pronta? colocar no ar, começo de junho - Próxima semana. 
 
João terminar as revisões do anais e do livro... 
 
Postar fotos do evento - email do instagram do ensus e usar o drive - tá indo….ainda 
falta...Igor ainda deve as fotos...e tem de prvidenciar carteira de identidiade 
 
Defesa da Sumara 01/07/2019 - banca da Sumara não foi aprovada 
 
Pesquisa Pibic 
 
disponibilizar fichas no site da materioteca - fran e manu - ver postagens no facebook… 
Tabela Manu no site (de classificação) 
 
relatórios com etapas faltando…30 de junho. 
 
marcar curso de Indesgin e Ilustrator com Natália 
 
João vai instalar o indesgin nos computadores pessoais... 
 
 
 
 
 


