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CENTRO DE COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO

ATA DE REUNIÃO
COMISSÃO DE ESPAÇO FÍSICO DO CCE

OUTUBRO - 201 5

1 Aos 08 dias do mês de outubro de 2015, atendendo ao e-mail de convocação.
2 reuniram-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 cla Comiss.ão), prof.' Patrícia Biasi Cavalcanti, prof. Carlos
5 Augusto Locatelli. prof. Rodrigo Aposta Pereira, serv. Adriana Fernandes Saldanha e
6 repres. discente Fabrício Bogas Gastaldi. O prof. Felício Wessling Margotti, Diretor do
7 CCE, também participou da reunião. A pauta foi a seguinte: 1) Aprovação da Pauta; 2)
8 Aprovação da Ata de maio de 20151 3) Definição de uso dos espaços do Bloco D e
9 liberação de áreas nos Blocos A e BI 4) Informes. 1) A pauta foi aprovada por

10 unanimidade. 2) A ata de maio de 2015 foi aprovada por unanimidade. 3) O prof.
11 Arnoldo informou aos representantes da Comissão de Espaço Físico dos
1 2 Departamentos que possuem espaço no Bloco D a necessidade em definir os espaços
1 3 a serem ocupados pelos setores administrativos e gabinetes docentes previstos e que
14 qualquer alteração de uso que esteja na área de competência de cada departamento
15 seja aprovada pelo Colegiada daquele setor, quando for o caso. Os espaços ocupados
16 por docentes e espaços administrativos localizados nos Blocos A e B aue terão lugar
17 no novo prédio deverão ser disponibilizados. Esse mapeamento será conduzido pelo
18 representante do respectivo departamento na Comissão. 4) Como informes foram
19 reiteradas algumas necessidades, como uma sala maior para a Pós-Graduação em
2cn Jornalismo devido ao programa agora contar com Doutorado. A prof.' Patrícia
21 informou que ainda há áreas no curso de Design que necessitam de instalações
22 adequadas, ressaltando o Laboratório de Prototipagem. Também comentou sobre o
23 encaminhamento ao representante da comissão em cada departamento dos
24 problemas encontrados nas obras no CCE, em andamento ou finalizadas, de maneira
25 a montar um documento único e enviar ao DOMP. O prof. Arnoldo informou que está
26 em trâmite solicitação encaminhada ao DPAE que trata de solicitação de bicicletário e
27 disponibilização de vagas de estacionamento exclusivas ao CCE. a serem reservadas
28 no estacionamento entre a ala Norte do Bloco A e o CSEI informou também que está
29 erra andamento a elaboração do projeto arquitetânico para o espelhamento do Bloco D,
30 o qual irá abrigar, além de outros espaços, área para Laboratório de Prototipagem do
31 Design, espaços administrativos e diversos ambientes destinados, prioritariamente, ao
32 programa Vive' sem Limite (Libras EaD institucional). Foi também informada a
33 necessidade de aumentar os procedimentos de segurança, em função de furtos
34 verificados em diversas salas de aula. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a
35 presente ata que vai assinada pei'ic membros da Comissão
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