
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ESPAÇO FÍSICO DO CCE 

28 de março de 2019 

Aos 28 dias do mês de março de 2019, às 14:30h, atendendo à convocação da presidenta 

da comissão, reuniram-se, na sala 01 / CCE - B, os seguintes representantes da Comissão 

de Planejamento de Espaço físico do CCE: prof.ª Silvana de Gaspari (presidenta da 

comissão), profª Sandra Quarezemin, profª Adriana Kuerten Dellagnello, profª Raquel 

D’Ely, profª Maria José Baldessar e o prof. Luiz Fernando Pereira. Tendo início a reunião, 

passou-se a analisar os pontos da pauta. 1. Informes: A presidenta informou que, como 

discutido por email, a reunião do dia 03 de dezembro de 2018 foi cancelada pois não se 

viu necessidade de mais uma reunião para discutir as adequações da Resolução 001, 

enviada para votação no conselho da unidade, já que todos estavam de acordo com o 

proposto. A presidenta também informou que as alocações, neste semestre, foram muito 

difíceis e que o CCE entrará em colapso se as atividades aqui desenvolvidas continuarem 

a crescer sem a orientação prévia do setor de espaço físico. 2. Ocupação indevida e uso 

definitivo da sala 400 do redondo: Como já havia sido proposto na última reunião da 

comissão, esta deveria ser uma reunião de pauta única para definir a desocupação da sala 

400 do redondo e o uso, definido pela comissão, encaminhado ao conselho da unidade 

para votação. O professor LF nos colocou que precisava de mais tempo para discutir a 

questão com seus pares, posto que no espaço foi montado, sem consentimento do 

conselho da unidade, um núcleo de estudos do curso de Artes Cênicas. A informação 

acabou gerando outras discussões na reunião que apontaram para as seguintes ideias e 

providências: a. verificar o uso das salas de aula 411 e 211 do bloco D para saberem se 

estão realmente ocupadas com atividades letivas e se poderiam abrigar ainda outras 

atividades. Esta iniciativa deverá ser realizada quando das alocaçôes do próximo semestre 

pela SAE. Caso haja pouca utilização dos espaços, deve-se investigar o porquê e procurar 

resolver o problema; b. Detectou-se que muitos espaços destinados aos departamentos do 

CCE foram alterados em relação a suas funções. Ficou decidido que o chefe de cada 

departamento deverá fazer um novo levantamento de usos dos espaços e encaminhar à 

vice-diretora para correção/alteração da tabela geral de ocupação de espaços do CCE; c. 

O pedido do LLV, através do memorando 011/2019/DLLV, já foi encaminhado à 

SEOMA, a saber, readequação de divisórias nas salas 419 e 421. Porém, o setor já avisou 

que não há prazo para a realização do trabalho; d. Há uma sala de aula que foi montada 

junto ao LEC no bloco D e que deveria abrigar as disciplinas de som dos cursos de artes 

cênicas e cinema. Parece que o acordo não tem sido respeitado e os professores têm dado 

aula no bloco A. Verificar esta situação e corrigi-la para o próximo semestre, se for o 

caso. Após todas estas colocações, retornamos ao ponto central de nossa discussão que é 

a sala 400 do redondo.  Nesse sentido, a professora Maria José retomou um aceno de 

negociação, que havia sido feito pelo professor Luiz Fernando na última reunião, de se 

transformar a sala 400 em sala de aula e transferir o núcleo, que ali se instalou, para a sala 

405 do redondo, já sob a guarda do curso de Artes Cênicas. O professor Luiz Fernando 

ficou de discutir esta proposta com seus pares e trazer para a próxima reunião o resultado. 

Ficou decidido que a próxima reunião da comissão seria no dia 12 de abril de 2019, às 



10h. Assim, nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata que vai assinada por mim 

e pelos membros da comissão.  

Florianópolis, 28 de março de 2019 

 

 


