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Sobre o ENSUS

Descrição do evento

O VII ENSUS visa promover discussões técnicas 
sobre a aplicação de técnicas construtivas susten-
táveis e alternativas, o uso de materiais sustentá-
veis e desenvolvimentos de novos produtos que 
tragam a sustentabilidade em seu conceito, bem 
como a aplicação de legislação ambiental e a res-
ponsabilidade social das empresas.

Como nas últimas edições do evento, serão se-
lecionados trabalhos que tratam da sustentabili-
dade em seus objetivos, para a apresentação nas 
formas oral e banner.

Estão programadas palestras e mesas-redondas 
com especialistas convidados, o que permitirá o
aprofundamento e a disseminação de conheci-
mento sobre diversos temas.

Data: 8 a 10 de Maio de 2019
Número previsto de pessoas: 700
Local: Centro de Cultura e Eventos da UFSC, em 
Florianópolis (SC)
Site: http://ensus2019.paginas.ufsc.br/
Facebook: https://www.facebook.com/ensus.ufsc

Mensagem do organizador

O Grupo de Pesquisa VirtuHab, com o apoio insti-
tucional da Universidade Federal de Santa Catari-
na (UFSC), anuncia a realização do VII Encontro de 
Sustentabilidade em Projeto (ENSUS), que aconte-
cerá nos dias 8, 9 e 10 de maio de 2019, nas instala-
ções do Centro de Cultura e Eventos da UFSC, em 
Florianópolis (SC). Com a presença de renomados 
palestrantes da área de sustentabilidade, espera-
-se que o ENSUS seja uma ótima oportunidade 
para incrementar debates sobre a busca pela sus-
tentabilidade e os principais desafios nas áreas de 
arquitetura, engenharia e design.

Objetivo

O principal objetivo do ENSUS é promover, atra-
vés de palestras, apresentação de trabalhos e 
outras atividades, a ampliação do conhecimento 
voltado para a sustentabilidade, indispensável 
para os profissionais e estudantes de engenharia, 
arquitetura e design nos dias atuais.

Desta forma, o ENSUS é uma oportunidade para 
disseminar esta questão da sustentabilidade e 
para incentivar a pesquisa e a inovação na área.



Sobre o ENSUS

Local do evento

O evento vai ocorrer na cidade de Florianópolis, 
na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC),
localizada no bairro Trindade. O Centro de Cultura 
e Eventos é o local da UFSC que sediará o evento 
nos dias 8, 9 e 10 de maio de 2019.

Perfil do público

O ENSUS tem como público alvo estudantes, pro-
fessores e profissionais que atuam nas áreas de 
Engenharia, Arquitetura e Design, com foco na 
sustentabilidade aplicada à projetos.

Contamos com a participação de palestrantes 
ilustres para tornar o congresso atraente para 
qualquer profissional que atue na área, pois acre-
ditamos na renovação e atualização do conheci-
mento como grande aliado à formação e desen-
volvimento de bons profissionais.
No ano de 2018, o evento contou com aproxima-
damente 600 participantes nos três dias de evento.



Organização

O Grupo de Pesquisa VirtuHab

O Grupo de Pesquisa VirtuHab dedica-se à pesquisa no tema da sustentabilidade aplicada à projetos. 
Compreende uma série de atividades de pesquisa, com apoio de atividades de ensino e extensão, 
vinculadas à graduação e pós-graduação, para desenvolvimento de tecnologias aplicadas, métodos e 
avaliação da sustentabilidade em produtos, serviços ou negócios empresariais.
A equipe VirtuHab conta com estudantes de graduação dos cursos de Arquitetura, Engenharia Sanitá-
ria e Ambiental e Design, além de estudantes de pós-graduação (mestrado e doutorado) do curso de 
Arquitetura, e com professores dos departamentos de Arquitetura e Design da UFSC. Todas as ativida-
des do grupo são voltadas para a sustentabilidade, principalmente em suas três dimensões: Econômi-
ca, Social e Ambiental.

“Todos devem ter seu retorno em qualidade de vida e equidade social, e tudo isso, não deve prejudicar
(ou pelo menos os impactos devem ser minimizados) o meio ambiente, do qual todos necessitam para
sobreviver.” (ELKINGTON, 1998; PAULI, 1996; DONAIRE,1995).



Como contribuir?

Cotas para Patrocinador 1

Cota para Coquetel de Abertura do Evento
• Coffee Break dia 08/05/2019 período da tarde 

(previsão de 150 pessoas)

Cota avulsas para Coffees Breaks
• Coffee Break dia 08/05/2019 período da tarde 

(previsão de 150 pessoas)
• Coffee Break dia 09/05/2019 período da tarde 

(previsão de 150 pessoas)
• Coffee Break dia 10/05/2019 período da tarde 

(previsão de 150 pessoas)

Cotas avulsas para brindes do evento
• Copo oficial do evento (700un)
• Sacolas de algodão ecológica (700un)
• Camisetas para Staff do Evento (50un)
• Kit participante = Pasta + Blocos para anota-

ções + Canetas (700un)

Cota para serviço de faxina
• 3 dias de faxineira para limpeza e manuten-

ção do local do evento (3 diárias)

Cota para passagens aéreas dos palestrantes

Patrocinador 1

É uma opção para as empresas que desejam ter 
sua marca associada ao evento. Ao optar por essa 
modalidade, será assegurado para a sua empresa 
o direito de:

1. Exposição da logo: a logo da empresa será ex-
posta em:

- Site do evento e redes sociais.

- Exibição da logo em data show em intervalos.

2. Material de divulgação: o patrocinador po-
derá enviar à comissão organizadora folders 
promocionais ou outros brindes, que serão 
incluídos nos kits a serem distribuídos para 
os participantes.

3. Distribuição de brindes e material institucional 
da empresa, durante a realização do evento.

Para que o ENSUS 2019 seja concretizado de forma estruturada e bem organizada, contamos com o 
patrocínio ou apoio de sua empresa para o êxito do congresso. Tendo em vista a magnitude do pro-
jeto e a importância no meio acadêmico, convidamos você a patrocinar ou apoiar este evento, tão 
influente na disseminação da sustentabilidade nas áreas de Engenharia, Arquitetura e Design. Nossa 
proposta de patrocínio não envolve valores em dinheiro, mas sim, são cotas com materiais e produtos 
que precisamos para que o evento ocorra, e variam desde material de limpeza até passagem aérea 
dos nossos palestrantes.

Garanta já a sua participação como patrocinador ou apoiador do ENSUS 2019!



Como contribuir?

Cotas para Patrocinador 2

Cota para materiais de limpeza
• Sacos de lixos 100l (10un)
• Sacos de lixos 50l (10un)
• Adesivo para Vaso Sanitário (12un)
• Desinfetante (2un)
• Papel higiênico (40un)
• Sabonete Líquido Grande (2un)
• Pano de limpeza (3un)
• Álcool gel(1un)
• Produto para limpeza pesada (1un)
• Balde (1un)
 
Cota para Copa de Apoio do Evento
• Café (3cx)
• Coador de café (2cx)
• Água mineral 5L (15un)
• Detergente (1un)
• Esponja (2un)
• Pano de pia (1un)
• Pano de louça (1un)
• Papel Toalha ou Guardanapo (2un)

Cota para materiais de escritório
• Pilha palito para passadores de slides (6un)
• Bloco de Recibo (1un)
• Papel offset A4 para impressão dos crachás (130fl)
• Cartuchos de tinta preta (3un)
• Cartuchos de tinta colorida (3un)
• Fita crepe (1un)
• Fita adesiva (1un)
• Papel Sulfite (100fl)
• Clips (100un)
• TNT branco para mesas (10m)
• Etiquetas adesivas (20fl)
• Protetores de crachás (700un)

Cota para serviços gráficos
• Impressões crachás 
• Impressões materiais de escritório
• Xerox

Cota para apresentação cultural

Patrocinador 2

É uma opção para as empresas que desejam ter 
sua marca associada ao evento. Ao optar por essa 
modalidade, será assegurado para a sua empresa 
o direito de:

1. Exposição da logo: a logo da empresa será ex-
posta em:

- Site do evento e redes sociais.

- Exibição da logo em data show em intervalos.

2. Material de divulgação: o patrocinador poderá 
enviar à comissão organizadora folders promo-
cionais ou outros brindes, que serão incluídos nos 
kits a serem distribuídos para os participantes.

3. Distribuição de brindes e material institucional 
da empresa, durante a realização do evento.



Como contribuir?

Apoiador

Essa opção é voltada para as empresas que desejam contribuir diretamente com serviços terceirizados 
que serão necessários aos participantes do evento, a exemplo de serviços de hospedagem. O apoiador 
estará contribuindo com o evento ao disponibilizar valores tarifários diferenciados aos participantes 
que quiserem usufruir dos serviços da empresa.
 
Ao optar por essa modalidade, será assegurado para a sua empresa o direito de:

1. Recomendação e divulgação da empresa: a empresa será recomendada no site do evento e nas 
redes sociais (facebook).

2. Exposição da logo: a logo da empresa será exposta no site do evento e na rede social (facebook).

Foto: Materioteca Grupo Virtuhab



Contato

Para obter mais detalhes sobre o evento e como proceder para adquirir seu pacote de patrocínio, entre 
em contato com o Prof. Paulo Cesar Machado Ferroli ou com a Prof. Lisiane Ilha Librelotto, através de 
telefone ou através de email, que será respondido tão breve quanto possível!

Prof. Dr. Paulo Cesar Machado Ferroli – Depto. Design/UFSC
Prof. Dra. Lisiane Ilha Librelotto – Depto. Arquitetura/UFSC

(48) 3721-2540 | (48) 3721-4971 | (48) 9 91113320
lisiane.librelotto@ufsc.br | ferroli@cce.ufsc.br | ensus.ufsc@gmail.com

Site: http://ensus2019.paginas.ufsc.br/
Facebook: https://www.facebook.com/ensus.ufsc

Universidade Federal de Santa Catarina
Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima

Trindade – Florianópolis – Santa Catarina – Brasil
CEP: 88040-970

2019


