
ATA DA REUNIÃO COMISSÃO DE ESPAÇO FÍSICO DO CCE 

26 de agosto de 2016 

 

Aos 26 dias do mês de fevereiro de 2016, atendendo ao e-mail de convocação de 24 de 

agosto de 2016, reuniram-se na sala da Direção do CCE os seguintes representantes da 

Comissão de Planejamento de Espaço físico do CCE: prof.ª Silvana de Gaspari 

(presidente da comissão), prof. Marcos Morgado, prof.ª Priscila Iuva, prof. Carlos 

Augusto Locatelli, prof. Henrique Coutinho e o discente Rafael Selhorst. A pauta foi a 

seguinte: 1. Aprovação da pauta; 2. Informes sobre o bloco D. As informações passadas 

à direção é que o espaço, apesar de entregue, ainda não pode ser utilizado para aulas. 

Segundo os responsáveis pela obra, reparos ainda estão sendo feitos e o espaço estará 

disponível para atividades acadêmicas em 2017.1; 3. Utilização do laboratório sala 007 

(disciplinas intensivas). Há diversos professores que solicitam o espaço do laboratório 

de informática para disciplinas intensivas, o que não pode ser concedido porque lá são 

ministradas disciplinas extensivas. A comissão, então, deliberou que tal situação deverá 

ser prevista na resolução sobre a utilização de espaços físicos e que deve ser dada 

prioridade às atividades extensivas; 4. Horários fixos. Foi discutida a questão de que os 

cursos, sempre que possível, adotem horários fixos para as disciplinas de seus cursos, 

facilitando desta forma a alocação de salas de aula. 5. Espaço editora. Foi discutida a 

questão do espaço da editora. A vice-direção recebeu muitos pedidos para ocupação 

desse espaço. Porém, o entendimento da comissão é que o espaço seja de uso comum, 

com agenda aberta, e que sua estrutura seja flexível para que possam ser realizadas 

atividades as mais variadas possíveis. A comissão entende que a presidente da comissão 

deverá, então, encaminhar solicitação de projeto para o espaço bem como uma 

discussão preliminar de normativas de uso a serem apreciadas por esta comissão e 

depois votadas no conselho da unidade. 6. Alteração da Resolução nº001/CCE/2010. A 

comissão entende que a vice-direção deverá elaborar uma minuta com as alterações 

necessárias, encaminhá-las aos departamentos para apreciação e, depois de incorparadas 

as sugestões, enviá-la ao conselho da unidade para apreciação e votação. 7. Projeto 

horta na UFSC. O EGR apresentou projeto intitulado Horta na UFSC pedindo 

concessão de espaço aberto para que esse fosse realizado. A comissão aprovou o 

pedido, que será apresentado ao conselho da unidade. 8. Foi recebido pela comissão 

relatório sobre espaço físico ocupado pelo EGR e as necessidades de espaço para 

atender de forma satisfatória a todas as demandas dos cursos ali localizados. Nada mais 

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

comissão.  

Florianópolis, 26 de agosto de 2017 


