
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ESPAÇO FÍSICO DO CCE 

12 de abril de 2019 

Aos 12 dias do mês de abril de 2019, às 10h, atendendo à convocação da presidenta da 

comissão, reuniram-se, na sala Machado de Assis / 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 Maria José Baldessar, prof. 

Luiz Fernando Pereira (LF), prof. Luiz Salomão Ribas Gomez, STA Adriana Saldanha e 

STA Marcelle Miranda. Tendo início a reunião, passou-se à análise dos pontos da pauta. 

1. Aprovação da ata de 22 de novembro de 2018. A comissão aprovou por unanimidade 

a ata. 2. Edital do espaço multiuso: a presidenta colocou que, como o edital de uso do 

espaço multiuso não teve nenhum problema em sua primeira edição, esse será, então, 

reeditado para as submissões de pedidos de alocação para o semestre 2019.2. Serão 

apenas readequadas as datas. A comissão aprovou. 3. A presidenta solicitou à comissão 

se o regimento do bloco D já estava pronto. O professor LF disse que sim e entregou uma 

cópia que deverá ser analisada pela comissão e encaminhada para o conselho da unidade 

para votação. 4. A presidenta colocou que muitas pessoas, usuárias do CCE, estão pedindo 

para usar o vestiário do bloco redondo. Ela esclareceu que tem dito às pessoas que, por 

enquanto, não há como usá-lo pois não se tem parâmetros de uso estabelecidos. A 

comissão discutiu sobre o assunto e foram colocadas algumas diretrizes que deverão ser 

rediscutidas numa próxima reunião pra serem melhor definidas e encaminhadas ao 

conselho da unidade para votação. As ideias apresentadas foram: a. colocar uma 

fechadura eletrônica. A presidenta informou que pela Khronos não é possível a instalação. 

O professor Salomão disse que havia ganho uma da Intelbrás e que poderia 

conseguir/comprar uma para o vestiário. b. para usar o vestiário o usuário terá que fazer 

um cadastro prévio junto à SAE. c. foi também colocado que se deveria criar uma forma 

de que o vestiário fosse usado por uma pessoa por vez já que ele é unissex. d. o professor 

Salomão pediu que, em contrapartida à fechadura eletrônica, o centro solicitasse a pintura 

da porta do CA de Design, já que seu nome está escrito na porta de forma desrespeitosa. 

A presidenta disse que já solicitou diversas vezes a pintura, mas a UFSC ainda não 

conseguiu atender ao chamado.  5. Sala 400: o professor LF colocou para a comissão que 

a coordenação do curso de artes cênicas se manifestou sobre a ocupação da sala pedindo 

que uma comissão fosse criada para avaliar junto ao curso os usos e as necessidades do 

espaço por parte do núcleo ali localizado. A presidenta esclareceu que esta comissão já 

está montada e que é a comissão de espaço físico. Na sequência, muito se discutiu sobre 

o assunto, tentando resolver o problema de ocupação indevida que se deu com a sala. 

Durante a discussão, foi colocado que, caso a presidenta tivesse um documento escrito 

constatando que o espaço deveria ter sido devolvido à direção do centro, este deveria ser 

enviado à comissão e, com isso, o problema se resolveria, ou seja, estaria provado que a 

ocupação se deu de forma indevida, que o mesmo deveria ser liberado e restituído para a 

direção do centro para que a comissão pudesse, então, discutir sobre a futura ocupação da 

sala. Dessa forma, a reunião se encerrou com a orientação de que outra reunião fosse 

marcada, ainda antes da reunião de abril do conselho da unidade, para que a proposta de 



ocupação fosse enviada ao conselho e votada em reunião. Assim, nada mais havendo a 

tratar, lavrou-se a presente ata que vai assinada por mim e pelos membros da comissão.  

Florianópolis, 12 de abril de 2019 

 

 


