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ATA DE REUNIÃO
SETEMBRO - 201 3

1 Aos 17 dias do mês de setembro de 2013, atendendo ao e-mail de
2 convocação, reuniram-se na sala da Direção do CCE os seguintes
3 representantes da Comissão de Planejamento de Espaço Físico do CCE
4 (Portaria n' 32/CCE/2012 e Portaria no 119/CCE/2012): prof. Arnoldo Debatin
5 Neto (Presidente da Comissão), servidora Adriana Saldanha, prof. José
6 Ernesto de Vargas, representando a prof.' Rosana Cássia Kamita (LLV), prof.'
7 Lêda Mana Braga Tomitch (LLE), prof.' Patrícia Biasi Cavalcanti(EGR), profl
8 Fábio Guilherme Salvatti(DALI), prof. Carlos Augusto Locatelli(JOR). O prof.
9 Felício Wessling. Margotti, Diretor do CCE, também acompanhou a reunião,

10 com a seguinte pauta: 1) Aprovação da Ata de Agosto de 2013; 2) Apreciação
1 1 das informações obtidas pelo levantamento de uso do espaço físico e definição das
12 ações subsequentesl 3) Elaboração de cronograma para a conclusão do
13 inventário do espaço físico; e, 4) Assuntos gerais.l) A Ata de agosto foi
14 aprovada por .unanimidade. 2) Incialmente houve uma exposição dos
15 representantes. A prof.' Patrícia relatou o intenso uso dos espaços em uso pelo
16 EGR e constatou a falta de salas para professores. A prof.'. Lêda reiterou a
17 utilização dos espaços do DLLE pelo corpo docente em atividades relacionadas
18 à área de atuação. As salas de aula utilizadas por este Departamento estão
19 disponibilizadas na Seção de Apoio a Eventos do CCE. A Servidora Adriana
20 identificou que a maioria das disciplinas alocadas estão concentradas em um
21 mesmo horários há a disponibilidade, em diversas salas, do horário das 7:30h
22 às 10:00h. Outro horário pouco utilizado para alocações é das 13:30h às
23 16:00h. O Curso de Jornalismo apresenta pouco impacto nas alocações no
24 Centro. Há disciplinas de outros Centros ministradas nos espaços do CCE que
25 não são relacionadas aos Cursos de Graduação do CCE. O prof. Fábio relatou
26 que o DALI apresenta uma série de necessidades ainda não contempladas e
27 relacionou os espaços utilizados. O prof. José Ernesto relatou sobre o
28 compartilhamento das salas de professores e informou que ingressarão 4
29 novos docentes no DLLV e que irão necessitar de gabinetes de trabalho. O
30 prof. Locatelli destacou a importância. da Comissão em buscar, a partir do
31 inventário, um consenso sobre os problemas de espaço físico, de modo a
32 construirmos uma pauta única de necessidades, objetivando dirimir, no âmbito
33 do CCE as pendências e buscando, quando for o caso, o apoio da
34 Administração Central. 3) O prof. Arnoldo sugeriu a criação de um arquivo
35 digital unificado em formato de planílha eletrõnica para cadastro dos espaços
36 do CCE, de modo a compor uma base de dados para os encaminhamentos.
37 Não ficou definido, nesta reunião, um cronograma. 4) A título de Assuntos
38 G.erais, informou-se sobre o Programa de Governo Viver sem Limites e as
39 ações já empreendidas pela Direção do CCE no sentido de espelhar o projeto
40 em execução do CCE e abrigar área para este programa e áreas ainda nãíl
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41 contempladas de Cursos de Graduação do CCE de projetos REUNI. O
42 espelhamento é justificado como maneira de otimizar a estrutura em
43 construção, unia vez que seu prometo já o prevê. Seria também uma
44 possibilidade de economia para a Instituição, pois todos os equipamentos
45 previstos para circulação vertical e banheiros não precisarão ser replicados, o
46 que reduzirá o custo por metro quadrado. Outra consideração diz respeito à
47 própria política do DPAE, cujas construções novas devam ser executadas em
48 seu gabarito máximo, de modo a racionalizar os espaços remanescentes.
49 Contudo, este fato impede a execução plena do edifício com os recursos
50 disponíveis do programa Viver sem Limites e irá necessitar de contrapartida
51 Institucional para a conclusão da obra. Ou seja, o programa Viver sem Limites
52 não irá ocupar a área total a ser possivelmente construída. Assim, tem-se a
53 ideia de complementar o uso da área disponível com o atendimento parcial das
54 demandas registradas por ocasião da definição das áreas necessárias aos
55 cursos REUNI em implantação no CCE e que não foram atendidas neste prédio
56 que está em execução. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata
57 que vai assinada pelos membros da Comissão.

Florianópolis, 17 de setembro de 2013


