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ATA DE REUNIÃO
JULHO - 201 3

1 Aos 05 dias do mês de julho de 2013, atendendo ao e-mail de solicitação,
2 reuniram-se na sala da Vice-Direção do CCE os seguintes representantes da
3 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. José Ernesto de Vargas, representando a
6 prof.' Rosana Cássia Kamita (LLV), prof.' Lêda Mana Braga Tomitch (LLE),
7 prof. José Henrique Souza Coutinho, representando a prof.' Patrícia Biasi
8 Cavalcanti(EGR), prof. Fábio Guilherme Salvatti(DALI). Além dos membros da
9 Comissão, esteve presente o prof. Felício Wessling Margotti(Diretor CCE),

10 com a seguinte pauta: 1) Aprovação da Ata de Abril de 2013; 2) Demanda
11 dos Departamentos em relação a sala de professoresl 3) Laboratórios de
12 Artes Cênicas, Cinema e Design - informes; e, 4) Assuntos gerais.l) A Ata
13 de abril foi aprovada por unanimidade. 2) Os professores Fábio Salvatti(DALI)
14 e Henrique Coutinho (EGR) relataram as dificuldades em alocar gabinetes para
15 0s professores novos, sendo estes Departamentos os que terão maior
16 demanda para o segundo semestre de 2013. 3) Com relação aos Laboratórios,
17 houve reunião na Sala dos Conselhos da UFSC com a participação da
18 PROGRAD e PROPLAN, Coordenação de Curso do Design, Chefia de
19 Departamento de Artes e Libras e Direção do CCE. O prof. Felícío informou
20 que desta reunião ficou acertada a composição de comissões para
21 acompanhar os laboratórios: Prof. José Cláudio Castanheira ficou responsável
22 pelo laboratório de áudio (Cinema)l os laboratórios de Design ficaram sob a
23 responsabilidade do Prof. Luis Salomão Ribas Gomes (Design). O laboratório
24 de fotografia analógica (requisitado pelo Curso de Cinema) está em processo
25 de discussão com o Departamento e Coordenadoria de Graduação do Curso
26 de Jornalismo, pois foi solicitado pela PROPLAN o espaço para reforma do
27 Laboratório de Fotografia Analógica do Jornalismo, atualmente desativado. Foi
28 comentado naquela reunião que o espaço mais próximo de ser desocupado
29 para instalação de laboratório é o da Comissão Permanente de Licitações
30 (CPL). As alterações no Centro de Convivência, que possui previsão de abrigar
31 o laboratório de áudio, estão sob a responsabilidade do Prof. Amério lshida
32 (CTC), que está desenvolvendo projeto arquitetõnico e considerou a
33 possibilidade de conclusão desta etapa para setembro de 2013. O prof. Fábio
34 Salvatti avaliou negativamente a reunião com a participação da Administração
35 Central, uma vez que não houve definição de cronograma para os
36 encaminhamentos. O prof. Henríque também manifestou sua preocupação em
37 função da ausência dos laboratórios para o Curso de Design. 4) Foi informado
38 também que o prédio do Tec-Mídia (CT-lnfra) foi orçado pelo DPAE com
39 valores bem superiores ao do Projeto encaminhado à Finep e portanto não há
40 definição de início da execução. A Direção encaminhou à PROPLAN consulta
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41 de implantação de área física para atender ao Projeto Viver sem Limites, no
42 momento, segundo informações via SPA, a solicitação está na Coordenadoria
43 de Planejamentos de Recursos e Espaço Físico (CPROF) : DPAE. Informou-se
44 também que os serviços de reprografia estão sendo licitados, mas não se tem
45 informação sobre o andamento. O Prof. Fábio Salvatti sugeriu a constituição de
46 uma comissão para elaborar um recenseamento dos espaços dos prédios A e
47 B do CCE. A ideia é que a comissão conte com representantes dos
48 Departamentos do CCE, representantes dos servidores e discentes. A
49 Comissão entendeu que será melhor encaminhar este assunto para a próxima
50 reunião do Conselho da Unidade, o qual indicará os integrantes. Nada mais
51 havendo a tratar, lavrou-se a presente ata que vai assinada pelos membros da
52 Comissão.
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