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ATA DE REUNIÃO
ABRIL - 201 3

1 Aos 09 dias do mês de abril de 2013, atendendo ao e-mail de solicitação de
2 reunião, reuniram-se, na sala da Direção do CCE, os seguintes representantes
3 da comissão de planejamento de espaço físico do CCE (Portaria n'
4 32/CCE/2012 e Portaria n' 119/CCE/2012): prof. Arnoldo Debatin Neto
5 (Presidente da Comissão), prof.' Rosana Cássia Kamita (LLV), prof.' Lêda
6 Mana Braga Tomitch (LLE), prof.; Patrícia Biasi Cavalcanti(EGR), prof. Fábio
7 Guilherme Salvatti(DALI), Adríana Fernandes Saldanha (Serv. Técnico-
8 Administr.) e o acadêmico Carlos Lenine Pereira (Representante discente).
9 Além dos membros da Comissão, também se fizeram presentes o prof. Fenício

10 Wessling Margotti(Diretor CCE) e o discente Manas Eastman (Acadêmico
1 1 Cinema), com a seguinte pauta: 1) Demandas EGR e DALil 2) Início das obras
12 do novo prédio do CCEI 3) Projeto Libras EaD Institucionall 4) Organização
13 dos espaços para os concursos de Docentes; e, 5) Assuntos gerais.l) a) O
14 prof. Arnoldo contextualizou as demandas dos Cursos de Cinema, Design e
15 Artes Cênicas, relativas a laboratórios e aguarda a finalização do processo pela
16 Administração Central, através de Memorando, de modo a oficializar e divulgar
17 as áreas disponíveis para posterior projeto e execução das ações. b) O prof.
18 Fenício comentou sobre os encaminhamentos realizados há quase um ano e na
19 demora ou dificuldade em executar obras previstas para o recesso escolar e
20 que são realizadas durante o período letivo. c) Informou sobre as obras
21 emergenciais no Prédio A com a colocação de dutos externos para o
22 escoamento das águas pluviais coletadas pelas calhas perimetrais. d) Informou
23 também que a construção do prometo Tec-Mídia será efetuada em área
24 anteriormente destinada à construção da sede da APUFSC, adjacente ao
25 estacionamento sul do CCE. e) Prof. Fábio Salvatti manifestou preocupação
26 sobre as condições da estrutura metálica que cobre o "anfiteatro"l comentou
27 sobre a necessidade em definir local para guarda de cenáriosl necessidade de
28 executar o projeto de vestiário, já encaminhado ao DEPAE pela Direçãol
29 solicitou o fechamento do acesso do "anfiteatro" ao CFM. 2) a) O prof. Arnoldo
30 informou o início das obras do novo prédio do CCE, destacando a instalação do
31 canteiro de obras e o interesse da Empresa executou em verificar a
32 possibilidade de os alunos dos cursos de Cinema e/ou Jornalismo efetuarem
33 um acompanhamento fotográfico do fluxo da obra. b) Os presentes
34 manifestaram preocupação quanto à qualidade dos serviços de execução do
35 edifício e foram informados que existe um Engenheiro da UFSC responsável
36 por acompanhar todas as etapas do prédio e que existem as especificações
37 detalhadas no projeto. 3) O curso de Letras Libras EaD recebeu proposta do
38 MEC para institucionalizar o projeto EaD Libras na UFSC, existindo apoio
39 daquele Ministério para executar obra física e contratar servidores técnico-
40 administrativos e docentes, além de recursos para compra de equipamentos e
41 custeio. Existem alguns encaminhamentos de como viabilizar o projeto e a área
42 possível de ser executada de acordo com os recursos recebidos a partir de
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43 conversas com o DPAE. A profa Rosana Kássia Camita questionou sobre a
44 exclusividade do prédio e informou-se que, de acordo com a maximização do
45 uso das instalações, e por tratar-se de edifício público, pretende-se
46 disponibilizar prioritariamente ao curso de Letras Libras EaD, mas havendo
47 necessidade e disponibilidade, pode-se alocar atividades do Centro. 4)
48 Informou-se aos presentes a necessidade de planejar e determinar a alocação
49 de salas para a realização dos concursos para Docentes no CCE. 5) Informes:
50 a) o prof..Arnoldo comentou sobre a intenção em melhorar o espaço entre os
51 prédios A e B através da PROADI b) o prof. Felício comentou sobre os
52 encaminhamentos para organizar o planejamento estratégico do atual período
53 de gestão (2012-2016). Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata
54 que vai assinada pelos membros da Comissão.
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