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Aos 10 dias do mês de novembro de 2017, atendendo à convocação de 08 de novembro 

de 2017, reuniram-se, na sala 215-B, os seguintes representantes da Comissão de 

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

comissão), profª. Maria José Baldessar, profª Raquel Martinelli, TAEs Marcelle 

Miranda F. Lopes e Adriana Fernandes Saldanha, e os discentes Sergio Barbosa 

(representande das pós) e Bárbara Scheeffer (representante dos cursos de graduação). A 

pauta apresentada é a que segue: 1. Aprovação da pauta. Aprovada. 2. Informes: A 

presidenta informou que a sala 401 do redondo será novamente equipada para ser 

utilizada como sala de aula. Também informou que será feita uma limpeza no redondo 

para que seus espaços sejam melhor utilizados. Houve a explanação de que há o 

interesse do depto de Artes em revitalizar o redondo. Foi ainda esclarecido aos membros 

da comissão que o redondo continuará sendo utilizado para as diversas atividades 

desenvolvidas no CCE, mas, quando da execução da obra do bloco C, ele será 

demolido. Ainda foi colocado que a professora Maria José, chefe do Jornalismo, já 

entrou em acordo com a Comunica para lhes ceder um novo espaço assim que a reforma 

solicitada pelo depto seja concluída. 3. Aprovação da ata da reunião anterior. A 

presidenta leu a ata para os presentes que a aprovaram por unanimidade, solicitando 

somente que fossem acrescentados à ata os itens que não foram discutidos na reunião 

por falta de tempo. 4. Neste item, foi discutida a possibilidade de se trocar a sala de 

figurino pela 406 do Redondo, com o objetivo de se transferir para aquele espaço o CA 

de Artes Cênicas. Após longa discussão, a comissão acreditou ser melhor encontrar 

outras possibilidades para um novo espaço para o CA, pois ali seria inviável dadas as 

características de uso do redondo, principalmente pela questão de ministração de aulas e 

ensaios dos estudantes de artes. Houve ainda o esclarecimento que, para que o CA de 

Artes Cênicas seja contemplado com novo espaço, eles devem abrir mão oficialmente 

do espaço que eles possuem hoje.  5. Neste item foi apresentada a necessidade de se 

encontrar um espaço para o CA de Animação. Depois de discussão entre o grupo, a 

professora Maria José apresentou a seguinte proposta: mudar o Logo para a Sala do TI, 

dividir o espaço do Logo em duas partes e alocar ali o CA de artes cênicas e o CA de 

animação, alocar no antigo espaço do CA de artes cênicas as atléticas, passar o TI para a 

sala 406, e, passar o Grêmio para a antiga sala do figurino. A presidenta da comissão 

ficou de avaliar se esta possibilidade é viável. 6. Em relação às normas de uso do 

laboratório de informática, o que se concluiu é que, antes dessa definição, é preciso que 

o conselho da unidade defina se manteremos os computadores desktop ou se 

transformaremos o espaço em estações de trabalho com a possibilidade de se emprestar 

notebooks aos alunos que precisarem. 7. O item: extinguir laboratório entre 007 e 007 

auxiliar, já foi discutido no item anterior. 8. Sobre a solicitação de pintura na parede do 

PET, o que se definiu é que o responsável deverá encaminhar à comissão projeto de 

extensão e esboço do desenho a ser pintado. Depois de cumprida esta orientação, o 



pedido deverá ser avaliado e votado em reunião do conselho da Unidade. 9. A 

presidenta informou que recebeu em 25 de abril de 2017 solicitação de Thais Storch 

para pintura de mural na parede externa do bloco A. A solicitação atende a todos os 

requisitos do CCE e já foi inclusive votada em reunião do conselho da unidade. Porém, 

o centro comunicou à responsável que não pode fazer as melhorias solicitadas por ela 

nas paredes por falta de material e mão de obra da prefeitura. A requerente disse que 

tentará diretamente na prefeitura tal auxílio.  10. Em 10 de maio de 2016, a direção do 

CCE recebeu manifestação do Pró-reitor de planejamento e orçamento sobre espaço do 

RU. A ideia do CCE é transferir para aquele espaço alguns laboratórios do EGR e 

realocar os espaços liberados no bloco A, sanando outras demandas feitas pelo depto em 

questão. A proposta é que se faça um novo levantamento do espaço. 11. O presente 

item: documento espaço físico EGR, está diretamente ligado ao anterior e a área ali 

solicitada só poderá ser rediscutida quando o CCE encontrar novos espaços para a 

realocação de laboratórios do EGR. 12. O item espaço físico para atléticas já foi 

discutido no item 5, quando a professora Maria José fez a proposta de realocação de 

espaços do CCE. 13. No item projetos lixeiras/bibliotecas itinerantes, a professora 

Raquel Martinelli colocou que levará a sugestão para a reunião do EGR e buscará 

interessados em desenvolver projetos dentro de uma disciplina para que tais itens sejam 

projetados e confeccionados. 14. No item diretrizes de uso da 413, só houve a 

solicitação de alteração de espaço exclusivo para espaço preferencial. O documento foi 

encaminhado à secretaria do CCE para ser votado em reunião do conselho da unidade. 

15. No item diretrizes de uso da Machado de Assis, não houve solicitação de alteração. 

O documento foi encaminhado à secretaria do CCE para ser votado em reunião do 

conselho da unidade. Levando em consideração o adiantado da hora, os itens da pauta: 

regimento espaço físico bloco D; diretrizes para uso do varandão; diretrizes para sala 

multiuso do CCE, e, devolução do espaço do CA de artes cênicas para o CCE, ficaram 

para ser discutidos na próxima reunião que será realizada no dia 06 de dezembro de 

2017, às 14:30h, na sala da vice direção. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a 

presente ata que vai assinada por mim e pelos membros da comissão.  

Florianópolis, 10 de novembro de 2017 

 


