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Aos 24 dias do mês de maio de 2016, 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 nº 101/2015/CCE): prof. Arnoldo 4 
Debatin Neto (Presidente da Comissão), Prof.ª Patrícia Biasi Cavalcanti, Prof. Carlos 5 
Augusto Locatelli, Prof. José Cláudio Siqueira Castanheira, Prof.ª Silvana de Gaspari e 6 
repres. discente Fabrício Bogas Gastaldi. A pauta foi a seguinte: 1) Aprovação da 7 
Pauta; 2) Aprovação da Ata de fevereiro de 2016; 3) Recomposição da comissão; 4) 8 
Demandas discentes; 5) Solicitação de alteração da resolução nº 001/CCE/2010. 1) A 9 
pauta foi aprovada por unanimidade. 2) A ata de fevereiro de 2016 foi aprovada por 10 
unanimidade. 3) O prof. Arnoldo apresentou os novos representantes da Comissão, 11 
iniciando pela Prof.ª Silvana de Gaspari, Vice-Diretora e nova Presidente da 12 
Comissão; Prof. Marcos Morgado (DLLE) em substituição ao Prof. Lincoln Paulo 13 
Fernandes e ficou também definido que será alterado o representante discente, 14 
seguindo o esquema de rodízio acordado previamente com a seguinte ordem: 15 
CINEMA, ARTES CÊNICAS e DESIGN, por serem os mais impactados por espaço. 4) 16 
As demandas discentes referem-se ao espaço do CA de Artes Cênicas, cuja área foi 17 
reduzida para colocação de conjunto de baterias para sistema de alarme contra 18 
incêndios instalado no Bloco A, solicitação de espaço para CA de Animação e 19 
solicitação de espaço para sede das Atléticas do CCE. As demandas foram inseridas 20 
no planejamento da Comissão. Houve também proposta encaminhada pelas Atléticas 21 
para ocuparem o espaço onde funcionou a Editora da UFSC, no varandão do Bloco A. 22 
A Comissão entendeu ser melhor ouvir, dos Departamentos, ideias e possibilidades 23 
para o uso daquele espaço, antes de encaminhar ao Conselho de Unidade qualquer 24 
proposta. Assim, nesse momento, negou-se a ocupação daquele espaço pelas 25 
atléticas do CCE. Houve também discussão a respeito da possibilidade de realocação 26 
do laboratório LOGO, atualmente locado em espaço antes utilizado pela biblioteca do 27 
DLLE, de modo a possibilitar que os CA’s de Cênicas e Animação ocupassem o local, 28 
ficando, dessa forma, todos os Centros Acadêmicos próximos. 5) A Comissão 29 
entendeu que alterações a serem feitas referem-se ao procedimento disponível no site 30 
(http://www.cce.ufsc.br/reserva-de-salas/), as quais tomarão como referência a 31 
Resolução nº 001/CCE/2010. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata 32 
que vai assinada pelos membros da Comissão. 33 

 
 
 
 

Florianópolis, 24 de maio de 2016. 


