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43 Assim, sugeriu-se, também, encaminhar demanda ao DPAE. SECult e DAC
44 consultando sobre a relocação da concha na área próxima ao Centro de
45 Convivência, sem prejuízo de sua função em atividades de integração
46 universitária. 3) O prof. Felício informou que o cronograma de construção do
47 prédio novo do CCE está sendo cumprido e há, de acordo com o fiscal do
48 contrato, Eng. Fonseca, a possibilidade de entrega da obra em junho de 2015.
49 Assim, foi solicitado aos Departamentos que farão uso prioritário daquele
50 espaço (EGRI DALI), prever os equipamentos e mobiliários necessários à
51 ocupação, de maneira a permitir os trâmites licitatórios pertinentes em tempo
52 hábil. 4) Há também o compromisso assumido pela Administração Central com
53 0 programa de governo Viver Sem Limite que, no caso da UFSC, está
54 representado pela institucionalização do Curso de Letras Libras EaD e que
55 prevê a contratação de servidores (docentes e técnico administrativos) e área
56 física. No que cabe à área física está em andamento, no DPAE. os
57 encaminhamentos relativos ao impacto que a nova edificação, que será
58 executada em parte com recursos deste programa, terá na infraestrutura e nos
59 acessos para posterior elaboração da documentação licitatória

Florianópolis, 03 de julho de 2014
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ATA DE REUNIÃO
COMISSÃO DE ESPAÇO FÍSICO DO CCE

JULHO - 2014

1 Aos 03 dias do mês de julho de 2014, 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), serv. Adriana Saldanha, prof. José Ernesto de
6 Vargas (LLV), prof.: Lêda Mana Braga Tomitch (LLE), prof. Fábio Guilherme
7 Salvatti(DALI). O prof. Felício Wessling Margotti(Diretor do CCE), também se
8 fez presente. A pauta foi a seguinte: 1) Aprovação da Ata de novembro de
9 20131 2) Espaços para apoio: estacionamento, bicicletário, espaço para

10 exposições, concha acústicas 3) Prédio Novo (em construção). 4) Prédio
1 1 Novo (DPAE) espelhamento do prédio em construção; 5) Assuntos Gerais. l)
12 A ata de novembro de 2013 foi aprovada por unanimidade. 2) Os presentes
13 relataram desconforto relativo a espaços de estacionamento argumentando a
14 dificuldade em encontrar local para deixar os veículos ao chegar na UFSC e,
15 quando conseguem mas possuem alguma atividade fora da UFSC, no retorno
16 já não há mais onde guardar o veículo. Houve diversas intervenções, mas
17 algumas ações foram consideradas pertinentes de serem encaminhadas ao
18 Conselho da Unidade: a) a consideração em estabelecer o controle de acesso
19 ao Campus, de modo a restringir a utilização dos estacionamentos à
20 comunidade universitária, além de estabelecer o controle de acesso a
21 visitantes, procedimento que também terá efeitos sobre a seguranças b) o
22 deslocamento da cancela da entrada oeste do Campus até próximo ao lago do
23 Centro de Convivência. Outro ponto considerado importante trata da
24 disponibilização de bicicletários. O prof. Arnoldo apresentou uma imagem de
25 um tipo de bicicletário, com o propósito de estabelecer um padrão que permita
26 a pré-fabricação e posterior montagem em locais estratégicos do Campus.
27 Ficou acertado o encaminhamento da imagem ao DPAE como forma de
28 materializar uma demanda de vários usuários do CCE. Foi também destacada
29 a importância de implantar uma rede cicloviária no Campus, com conexão a
30 trechos já implantados nos bairros próximos e, onde não existir, avaliar a
31 construção destas rotas. Outro espaço demandado diz respeito a área para
32 exposições. Ficou deliberado que organize-se, dentro da comissão, um grupo
33 para conduzir formatação de um estudo a ser encaminhado ao Conselho da
34 Unidade. A concha acústica foi considerada um equipamento importante para a
35 vida acadêmica, mas sua localização no jardim em frente ao CCE pode ser
36 reconsiderada. Considerou-se que o espaço do Centro de Convivência e
37 adjacências, tais como o Restaurante Universitário e o Centro de Cultura e
38 Eventos seria uma localização mais adequada, dada a proximidade destes
39 equipamentos e sua relação com a rotina acadêmica. Destaque-se que o
40 jardim frontal ao CCE é de autoria do Paisagista Roberto Burle Marx e possui,
4'1 inclusive, solicitação de tombamento (
42 da ).


