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ATA DE REUNIÃO
COMISSÃO DE ESPAÇO FÍSICO DO CCE

ABRIL - 2015

1 Aos 14 dias do mês de abril de 2015, atendendo ao e-mail de convocação, reuniram-
2 se na sala da Direção do CCE os seguintes representantes da Comissão de
3 Planejamento de Espaço Físico do CCE (Portaria n' 129/2014/CCE): prof. Arnoldo
4 Debatin Neto (Presidente da Comissão), prof. Cardos Augusto Locatelli, prof.' Patrícia
5 Biasi Cavalcanti, prof.: Lêda Mana Briga Tomittch e repres. Discente Fabrício Bogas
6 Gastaldi. O prof. Rodrigo Acosta Pereira justificou a ausência. A pauta foi a seguinte:
7 1) Aprovação da Pautam 2) Aprovação da Ata de novembro de 20141 3) Avaliação
8 dos encaminhamentos dos pedidos de equipamentos/mobiliário para o prédio novo
9 (Bloco D) -- Informe da Coordenação Financeira do CCEI 4) Iniciar a determinação

10 da ocupação das novas salas - critério base: acomodação de docentes
1 1 contratados pelo REUNI e que ainda não possuem local adequado de trabalho. 5)
12 Assuntos Gerais; 6) Informes. 1) A pauta foi aprovada por unanimidade. 2) A ata de
13 novembro de 2014 foi aprovada por unanimidade. 3) O prof. Arnoldo Informou que, em
14 função de férias, a Coordenadora Financeira do CCE não esteve presente, mas em
15 mensagem eletrõnica reportou o encaminhamento dos pedidos devidamente
16 formalizados. 4) A Comissão entendeu ser o melhor procedimento envolver os cursos
17 de graduação atendidos no novo prédio para a definição dos espaços a serem
18 ocupados pelos docentes. O DALI possui 52 professores para ocupar salas e o EGR
19 possui 14 professores, totalizando as 66 vagas docentes do prédio em construção. 5)
20 0 representante discente informou sobre o lixo resultante da obra em andamento no
21 CCE, depositado nas proximidades da sede do CA de Artes Cênicas e do problema
22 relacionado ao estacionamento de motocicletas sobre os passeios. O prof. Carlos
23 Augusto Locatelli reiterou a necessidade de abertura dos banheiros da lanchonete do
24 bloco A. Na discussão, houve o entendimento de que muito da demanda para uso dos
25 sanitários é resultante de eventos externos ao CCE, sobretudo às quartas-feiras, com
26 o projeto 12:30, a feira de produtos orgânicos e congêneres e o aumento dos usuários
27 desses eventos. Há a feira permanente de artesanato, a qual também influencia no
28 uso de sanitários. Conforme relatado pelo prof. Locatelli, os sanitários do térreo do
29 curso de Jornalismo têm absorvido essa demanda, complicando o asseio dos
30 espaços, em função do número de usuários ser muito maior do que a capacidade do
31 espaço. Deliberou-se que a Comissão írá encaminhar ao Conselho de Unidade um
32 documento de modo a registrar o fato, sugerindo à Direção do CCE, se for o caso.
33 enviar solicitação à PRAE e à SECULT, com base nos argumentos acima descritos,
34 para a previsão, pelo menos nas quartas-feiras, de banheiros químicos, ou
35 eventualmente, avaliar outros locais com melhor infraestrutura de apoio. A prof.' Lêda
36 manifestou a necessidade de reserva de um local para estacionamento e solicitou a
37 reativação da cancela no estacionamento sul do Bloco A do CCE. Os demais
38 membros também se solidarizaram ao pleito da prof.' Lêda. O prof. Arnoldo ponderou
39 a falta de vagas de estacionamento também como reflexo de outras lacunas deixadas
40 pela UFSC como instituição propositiva, exemplificando a necessidade de bicicletários
41 adequados e ciclovias, pois muitos usuários da UFSC podem e gostariam de fazer uso
42 da bicicleta para deslocamento ao trabalho ou estudo. Sobre esse assunto já foi
43 encaminhado à Direção do CCE um abaixo-assinado e, como resposta, a Direção
44 encaminhou ao DPAE proposta de bicicletário (processo n' 23080.042588/2014-35). A
45 inexistência de controle de acesso ao Campus piora a oferta de vagas pois permite a
46 ocupação dos estacionamentos por pessoas estranhas à comunidade universitária. Foi
47 aventada a possibilidade de encaminhar demanda ao DPAE para reserva ao CCE de



6ncce ..ü$hlbJ
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

1 1 j:li{. .i\..li0 i- !«'ÊiJt'e:bh.l( CENTRO DE COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO

48 um trecho do estacionamento localizado entre o lado norte do CCE e o CSE. Outra
49 possibilidade foi fechar com cancela a via entre a Reitoria l e o CCE. O prof. Arnoldo
50 também apresentou o estudo preliminar do espelhamento do prédio em construção.
51 que abrigará o Libras EaD Institucional e espaços do curso de Design ainda não
52 atendidos pela etapa inicial do REUNI. 6) Não houve informes. Nada mais havendo a
53 tratar, lavrou-se a presente ata que vai assinada pelos membros da Comissão

Florianópolis, 14 de abril de 2015


