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Cruz das Almas, 31 de março de 2014. 

 

NOTA DE ESCLARECIMENTO 

 

À Comunidade Acadêmica do Centro de Formação de Professores 

À Sociedade Amargosense. 

 

A Superintendência de Implantação e Planejamento do Espaço Físico – 

SIPEF, em atendimento às deliberações da reunião ocorrida no dia de hoje com 

membros da Comissão de Coordenação da Casa do DUCA e representação estudantil 

do Centro de Formação de Professores – CFP, torna pública as ações que visam a 

recuperação da infraestrutura física do prédio histórico doado pelo poder público 

municipal, conforme Lei nº 282, de 08 de dezembro de 2008, onde funcionava a antiga 

cadeia da cidade. Pretende-se com esta Nota Pública estabelecer comunicação com 

todos os interessados, construindo um diálogo para tomadas de decisões coletivas.  

O referido espaço se destina ao funcionamento do Centro de Artes de 

Amargosa: Diversidade, Universidade, Cultura e Ancestralidade, a “CAsA do DUCA”, 

vinculada ao CFP. Seu objetivo é sediar, produzir, desenvolver e fomentar projetos de 

extensão, pesquisa e atividades artísticas e culturais da UFRB integrada com a 

Comunidade do Vale do Jiquiriçá e Recôncavo. A “CAsA do Duca” atua para ampliar as 

relações da UFRB com a comunidade, fortalecendo e solidificando as já existentes, e 

incentivando à abertura de novos projetos com ênfase nas áreas de educação, geração 

de trabalho e renda, meio ambiente, saúde e segurança. 

Os serviços de Engenharia para recuperação da “CAsA do DUCA” 

contemplarão os ambientes internos, as fachadas exteriores e a cobertura, sem 
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modificar seu aspecto arquitetônico e histórico.  Neste sentido, serão identificados e 

corrigidos problemas no telhado, forração do teto e paredes;  recuperação e pintura de 

esquadrias;  instalações elétricas, de iluminação e de lógica;  sinalização e 

equipamentos de combate a incêndio;  tratamento de fissuras, impermeabilização, 

recuperação de reboco e pinturas das paredes;  e readequação das instalações 

hidráulicas e sanitárias.  De imediato, é necessário realizar a substituição completa do 

telhado e recuperação das alvenarias, garantindo estabilidade estrutural e salubridade 

ao prédio. 

A Comissão constituída pelo CFP se reunirá com os técnicos desta 

Superintendência e com o Engenheiro Civil da Contratada para discutir o leiaute interno 

do edifício para fins do projeto de extensão, dimensionando e caracterizando os 

espaços, definindo o número de pontos de energia e lógica, entre outros aspectos que 

a Comissão julgar relevante para as necessidades do projeto. 

Assim, acreditamos que as dúvidas e questionamentos levantados pela 

comunidade concernente as ações a serem realizadas neste espaço foram dirimidas, 

ao tempo que agradecemos à todos pela participação. 

 

 

 

 

 Prof. Carlos Frederico Macêdo Cortês Prof. Clarivaldo Santos Sousa 
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