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ATA DE REUNIÃO
COMISSÃO DE ESPAÇO FíSIco DO CCE

MAIO - 201 5

1 Aos 12 dias do mês de maio 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. José Claudio Siqueira Castanheira
5 prof.' Patrícia Biasi Cavalcanti, prof.' Lêda Mana Braga Tomittch, serv. Adriana
6 Fernandes Saldanha e repres. discente Fabrício Bogas Gastaldi. O prof. Rodrigo
7 Acoita Pereira justificou a ausência. O prof. Felício Wessling Margotti, Diretor do CCE.
8 também participou da reunião. A pauta foi a seguinte: 1) Aprovação da Pautam 2)
9 Aprovação da Ata de abril de 20151 3) Discussão das propostas da PROPLAN

10 relativas ao espelhamento do Bloco DI 4) Informes. 1) A pauta foi aprovada por
11 unanimidade. 2) A ata de abril de 2015 foi aprovada por unanimidade. 3) O prof
12 Arnoldo comunicou que foi informado pela Arq. Fabrícia (DPAE), responsável pelo
13 estudo preliminar do Bloco C, que ocorreram mudanças de encaminhamento. A
14 Direção do CCE solicitou então uma reunião com a PROPLAN. Essa reunião foi
15 realizada no GR, com a presença do Sr. Chefe de Gabinete, do Diretor e Vice-Diretor
16 do CCE e da Prof.' Ronice Müller Quadros (responsável pelo Projeto Viver Sem Limite
17 na UFSC) e do Pró-Reitor de Planejamento. O Pró-Reitor e o Chefe de Gabinete
18 informaram aos presentes a dificuldade de recursos para a execução plena do prédio
19 em estudo. Houve duas propostas: a) executar 4 pavimentos (de um total de 8) ou b)
20 compartilhar espaços de salas de aula com o CFM. A Prof.' Ronice e a Direção do
21 CCE entenderam que o compartilhamento dos espaços não será possível, pois
22 existem muitas demandas para uso de salas de aula no âmbito do Curso de Libras e
23 demais Cursos do CCE. O prof. Felício também contemporizou o assunto e reafirmou
24 à Comissão o posicionamento contrário ao compartilhamento. A Comissão, tendo
25 ouvido os relatos, apoia a decisão de manter o uso restrito ao CCE. 4) Como informes
26 o prof. Castanheira manifestou sua preocupação relativamente a espaços de salas de
27 aula teóricas para o Curso de Cinema. Esse assunto foi também contemporizado,
28 pois, com a construção do espelhamento haverá disponibilização de mais lO (dez)
29 salas de aula que, embora prioritárias a Letras Libras EaD, serão também
30 disponibilizadas para alocação a outros Cursos do CCE. O prof. Arnoldo também
31 informou que está atento ao problema de estacionamento e informou que esse tema
32 está na pauta do CUn. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata que vai
33 assinada pelos membros da Comissão

Florianópolis, 12 de maio de 2015


