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ATA DE REUNIÃO
DEZEMBRO - 2012

l Aos 21 dias do mês de dezembro de 2012, atendendoao e-mail de solicitaçãode reunião,
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reuniram-se, na sala da Direção do CCE, os seguintes representantesda comissão de

21

Comissão do CCE. pelo Conselho de Unidade e pelas Pró-Reitoriasde Administraçãoe

planejamento de espaço físico do CCE, conforme portaria n' 032/CCE/2012: prof. Arnoldo

Debatin Neto (Pres.). prof.' Rosana Cássia Kamita (LLV), prof. Fábio Salvatti(DALI).
acadêmicos Carlos Lenine Peneira(Cinema) e Manas Eastman (Cinema), com a seguinte
pauta: 1) entrega das portarias; 2) encaminhamentos para 2013 e 3) informes gerais.l) Foram
entregues as portarias aos professores presentes e os acadêmicos indicaram o discente Cardos

Lenine Pereira (Curso de Graduação em Cinema) como representante.Acredita-seno

referendo do nome do acadêmico e sugeriu-se que a representação discente poderá funcionar
10 em regime de rodízio. 2) Para o ano de 2013 pretende-seorganizarum calendáriode reuniões
11 compatível com as reuniões dos departamentos e com o calendário das reuniões do Conselho
12 de Unidade. 3) Informes: a) o prof. Arnoldo informouque a Reitora confirmouem reunião de
13 Conselho Universitário(18/12/2012)o empenho referenteaos recursos para a construção do
14 novo prédio para o CCEI b) que a PROPLAN, conformecontatocom a Pró-ReitoraAdjunta,
15 está em processode finalizaçãode editalpara licitaçãodas obras de readequaçãoelétrica,
16 lógica e preventiva contra incêndios do Bloco AI c) que o Ministério da Educação convidou a
17 UFSC a participar de um programa de inclusão "Viver sem Limites", onde a modalidade do
18 ensino de Letras Libras EaD será regular e receberá recursos financeiros e humanos para sua
19 consolidação e que, em função destes dados, está encaminhando conversas preliminares com
20 os setores envolvidos a fim de, se possível, consolidar uma proposta a ser avaliada pela
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Planejamento da UFSCI d) o prof. Fábio alertou para o fato de a estrutura metálica que cobre o
'anfiteatro"apresentar problemas de corrosãol e) também comentou da necessidade em se

reavaliar as necessidades de espaço físico para a complementaçãode áreas ainda não
contempladas

no novo prédio, em função de ajustes e alterações de projetos político-

pedagógicosem cursos do DALil f) os alunos apresentaramum arrazoadode demandas por
espaços mais adequados às alterações curriculares recomendadas pela Comissão do MEC
relativas ao Curso de Cinema e solicitaram maior visibilidadeàs informações. Nada mais
havendo a declarar eu, Arnoldo Debatin Neto, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e
pelos representantes da Comissão de Planejamento de Espaço Físico do CCE.

Florianópolis,21 de dezembro de 2012
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Leda <leda@cce.ufsc.br>, <rosanack@yahoo.com.br>,
CARLOS AUGUSTO LOCATELLI
<carlos.locatelli(®ufsc.br>, Patrícia Biasi Cavalcanti
<patricia .cavalcanti@ufsc.br>,

Fa bío Guílherme

<fabio.salvattí@ufsc.br>, Adriana saldanha

Sa lvatti

<ad ria n a .sald a nh a @u fs c.b r>

Cópia

Wfelicio <wfelicio@cce .ufsc.br>
19.12.2012

16 :28

Ca ro s ,

Gostaria de agendar uma reunião no dia 21/12/2012 às 9:30, com a seguinte pauta

1. Entrega das portarias;
2. Enca minhamentos para 2013;
3. Info rmes

Não chegou à secretaria do centro, até a data deste e-mail, indicação discente para compor a
co missa o .

Att . ,

Arnoldo Debatin Neto
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