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ATA DE REUNIÃO
COMISSÃO DE ESPAÇO Físico DO CCE

NOVEMBRO - 201 3

1 Aos 05 dias do mês de novembro 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 n' 119/CCE/2012): prof. Arnoldo Debatin
5 Neto (Presidente da Comissão), prof.' Rosana Cássia Kamíta (LLV), prof.'
6 Lêda Mana Braga Tomitch (LLE), prof.' Patrícia Biasi Cavalcantti, prof. Fábio
7 Guilherme Salvatti(DALI), prof. Cardos Augusto Locatelli(JOR), com a seguinte
8 pauta: 1) Aprovação da Ata de Outubro de 2013; 2) Ratificar proposição de
9 disponibilização de salas para professores novos para Libras, Artes Cênicas e

10 Cinema para encaminhar ao Conselho da Unidades 3) Assuntos Gerais. 1) A
1 1 contextualização dos dados referentes aos percentuais entre área total do CCE
12 e Departamentos, presentes na ata de outubro, demonstraram a dificuldade em
13 disponibilizar novos espaços relacionados a atender demandas REUNI e a
14 novas demandas surgidas a partir da própria dinâmica dos cursos do CCE e do
15 constante aprimoramento das práticas acadêmicas relacionadas ao Ensino.
16 Pesquisa e Extensão. A prof.' Rosana (LLV) discorreu sobre a necessidade de
17 espaços para o LLV, sobretudo para núcleos de pesquisa, pois são estes, para
18 a expertise do Departamento, os responsáveis por alavancar estudos
19 relacionados a área de atuação. A prof.' Lêda (LLE) também demonstrou sua
20 preocupação e dificuldades enfrentadas pelo Departamento LLE na gestão do
21 espaço disponível e na impossibilidade momentânea em dispor de novas áreas
22 para ações relacionadas à rotina departamental. Os professores Locatelli(JOR)
23 e Fábio Salvattí (DALI) também relataram problemas de espaço físico. Pode-se
24 apreender, das constatações e preocupações apresentadas, que o Centro.
25 como é de conhecimento geral, atravessa uma situação de carência de
26 espaços e necessidade de melhoria de muitos locais. A Comissão reconheceu
27 a dificuldade em estipular critérios e estabelecer prioridades, mas, ao final,
28 ficou pré-estabelecido o atendimento ao programa REUNI. Há também o
29 encaminhamento para a determinação de ações, a serem encaminhadas ao
30 Conselho da Unidade, para a ocupação dos novos espaços a serem
31 disponibilizados nos próximos anos, de modo a permitir aos futuros gestores
32 (Direção, Chefias de Departamento, Coordenadores de Curso de Graduação e
33 Pós-Graduação) um cenário onde as ações relacionadas a espaço físico
34 possam estar melhor consolidadas. 3) Os informes relataram sobre possível
35 conclusão do prédio em construção (nominado de Bloco D) em julho de 2015.
36 Também foi informado do encaminhamento. em reunião no DPAE no mês de
37 Outubro, de uma lista relacionando e detalhando os ambientes para a
38 concepção de um novo prédio, que abrigará o Programa Viver Sem Limite
39 (LIBRAS) e área não contemplada no Bloco D (em construção) do programa
40 REUNI do Design. O novo prédio será implantado continuamente ao Bloco D, o
41 qual denominou-se Bloco C. cujo esboço iniciou-se, por esta Direção, em
42 dezembro de 2012 com o DALI, em fevereiro de 2013 com o DPAE. em maio
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43 de 2013 com a PROPLAN e recebemos o aval definitivo em outubro de 2013
44 em reunião com a Magnífica Reitora e a Pró-Reitora Adjunta de Planejamento.
45 Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata que vai assinada pelos
46 membros da Comissão.

Florianópolis, 05 de novembro de 2013


