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41 pedagógica acordada pelo REUNI, portanto de responsabilidade da UFSC, foi
42 entregue e seu pagamento depende de instalação, a qual se não efetivada em
43 30 dias acarretará ânus diário ao professor. A sinalização da PROPLAN em
44 disponibilizar espaço para este laboratório ainda não se confirmou e a Direção
45 estará buscando alternativas para a instalação deste equipamento em local
46 apropriado, pois como já foi discutido na própria Comissão, há o entendimento
47 de que os laboratórios propostos são de natureza distinta das atividades
48 desenvolvidas nos prédios A e B do CCE e portanto devem ser localizados em
49 outro espaço. 4) O prof. Arnoldo informou sobre a retomada das obras do novo
50 prédio do CCE e o prof. Locatelli sugeriu uma visita da Comissão ao canteiro
51 da obra. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata que vai assinada
52 pelos membros da Comissão.

Florianópolis, 13 de agosto de 2013
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ATA DE REUNIÃO
AGOSTO - 201 3

1 Aos 13 dias do mês de agosto de 2013, atendendo ao e-mail de convocação,
2 reuniram-se na sala da 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.' Patrícia Biasi Cavalcanti(EGR), prof. Fábio Guilherme Salvatti(DALI),
8 prof. Carlos Augusto Locatelli(JOR), representante discente Carolina Morgan,
9 substituindo o acadêmico Carlos Lenine Pereira, com a seguinte pauta: l)

10 Aprovação da Ata de Julho de 20131 2) Definição de metodologia de ação para
11 atendimento da Portaria n' 59/2013/CCE, para inventariar o espaço físico do CCE e
12 propor alternativas de uso13) Espaço para laboratórios do Curso de Design -
13 informes; e, 4) Assuntos gerais.l)A Ata de julho foi aprovada por
14 unanimidade.2) Após uma primeira conversa entre os membros relativa a
15 dificuldades em prover espaços às necessidades, o prof. Locatelli propôs que a
16 Comissão estabelecesse uma postura de avaliação qualitativa dos espaços
17 utilizados pelo CCE. O prof. Fábio Salvatti ponderou que uma metodologia com
18 este perfil pode não identificar espaços ociosos e não irá avançar. O prof.
19 Locatelli destacou a dificuldade em estabelecer critérios que possam,
20 eventualmente, determinar se um espaço é utilizado de maneira efetiva ou nãos
21 destacou também a importância em obter dados mais consistentes em relação
22 ao uso de salas de aula do CCE, por exemplo, no período noturno e por outros
23 Centros. Houve consenso de que as informações e discussões iniciais deverão
24 acontecer nos Departamentos. A prof.'Lêda destacou que esta metodologia
25 tende a evitar atritos entre os Departamentos. O prof. Arnoldo contextualizou as
26 necessidades de espaço físico no CCE, relembrando que este Centro ampliou
27 vagas discentes, docentes e de servidores técnico administrativos, por conta do
28 programa REUNI, desde 2008 e até o momento não houve acréscimo relevante
29 de área para abrigar as atividades correlatas. Alguns encaminhamentos deste
30 ponto foram propostos: encaminhar aos Departamentos material para
31 inventariar seus espaços (através de desenhos e planilha em meio digital)l
32 pedir aos professores, que proponham, quando for o caso, ações que possam
33 potencializar o uso de espaços. Com base nos dados obtidos podem ser
34 tomadas decisões, em caráter provisório e votadas no Conselho de Unidade,
35 as quais podem incluir: moratória para a alocação de novos espaços, e
36 acionamento das Instâncias Superiores da Administração da UFSC sobre
37 políticas de captação de recursos para Pesquisa que envolvam espaço físico.
38 3)0 prof. Arnoldo informou sobre fato novo relacionado a equipamentos dos
39 Laboratórios do Curso de Design, onde um equipamento (máquina de corte a

adquirido por projeto de docente e que constava na proposta
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