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Aos 11 dias do mês de outubro de 2018, 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, prof. Luiz Fernando Pereira (LF), 

professora Juliana Lohn, professor Luiz Salomão Ribas Gomez e a TAE Marcelle 

Miranda F. Lopes. O professor LF, antes que a pauta começasse a ser efetivamente 

discutida, colocou aos presentes que sua portaria estava vencida, mas que o colegiado 

do Departamento de Artes já havia aprovado a sua continuidade como representante na 

comissão de espaço físico. A comissão entendeu que isso já lhe dava legitimidade para 

estar presente à reunião. A presidenta da comissão se comprometeu em pedir com 

urgência a emissão de nova portaria. Também antes de ter início a reunião, a presidenta 

colocou aos presentes que ainda não se apresentaram novos representantes discentes 

para comporem a comissão. Após estas duas observações, a reunião passou a analisar os 

pontos da pauta. 1. Apreciação da ata de 25 de setembro de 2018. Aprovada. 2. Houve, 

por parte da presidenta da comissão, o esclarecimento de que, segundo o regimento do 

CCE, art. 24, questões referentes ao espaço físico são de responsabilidade da vice 

direção diretamente. Porém, há um acordo entre a direção e as chefias de departamento 

que toda e qualquer alteração, nos espaços destinados aos departamentos, deverá ser 

discutida, primeiro nos departamentos e depois com a vice direção, sempre à luz da 

Resolução 001/CCE/2010 (com alterações aprovadas em 26/01/2017). Nesse sentido, 

também considerando o Regimento do CCE, art. 33, que define que as coordenadorias 

de pós-graduação são subordinadas à Direção da Unidade, como fica a questão do 

espaço físico das pós-graduações? São de responsabilidade das direções ou continuam 

sob a guarda dos departamentos? Definiu-se que este será um assunto prioritário a ser 

discutido na próxima reunião. 3. Foi discutida a criação do Laboratório de Tipografia, 

vinculado ao EGR. Como não há espaço físico disponível no CCE, cogitou-se da 

possibilidade de instalá-lo no espaço do antigo RU, onde já se encontra o PRONTO e a 

Carpintaria do depto de artes. Assim, ficou acordado que a presidenta solicitará reunião 

com o DMPI, a SEOMA, o GR, a PROGRAD, a SECARTE e o DPAE para se definir 

se tal área poderá ser destinada aos diversos laboratórios que carecem de espaço no 

CCE. 4. O próximo item foi, na verdade, um desabafo do professor Salomão que teve 

seu nome pichado, junto a palavras de baixo calão, tanto na porta do CAD quando nos 

bancos de cimento situados entre os blocos A e B do CCE. Providências já foram 

tomadas para que as pichações sejam apagadas. 5. Neste ponto, discutiu-se a intenção de 

se “batizar” o espaço multiuso. A informação que obtivemos durante a reunião é que 

pessoas vivas não podem receber homenagens desta espécie. Assim, as opções 

levantadas durante a reunião foram: professor Eduardo Jorge Felix Castells, professora 

Odília Carreirão e professora Zahidé Muzart. Esses nomes serão levados ao conselho da 

unidade para serem votados 5. A presidenta solicitou ao professor Salomão que 



verificasse, junto às professoras Marília e Josiane, ambas do EGR, se o espaço 

solicitado por elas, como espaço permanente de exposição, seria mesmo utilizado e se 

contemplaria somente as paredes ou também espaços do corredor. Nesse caso, as 

professoras deveriam estar atentas às recomendações feitas pela comissão de espaço 

físico. As professoras já foram avisadas pela presidenta sobre a deliberação da 

comissão, mas até agora não enviaram nenhuma resposta. 6. O próximo item refere-se a 

pedido do professor Ivan, do EGR, para grafitar algumas áreas dos prédios do CCE. A 

comissão solicita que o requerente envie à comissão a identificação dos espaços e ao 

menos a ideia do que seria grafitado nestas áreas. Importante também indicar de onde 

sairão os recursos para esta ação. 7. Seguindo, o próximo assunto a ser debatido foi o 

fato de o CCE ainda estar sem lixeiras na parte externa. Foi novamente colocada em 

pauta a ideia de o curso de Design de Produto fazer projetos e confeccionar as lixeiras 

para estes espaços. O professor Salomão colocou que fosse enviado um email para a 

coordenação do curso de Design de produtos para se considerar a viabilidade de 

localizar este projeto junto às atividades da disciplina Projeto 21, que poderia ter por 

temática “O Campus: lixeiras, bicicletários, bancos”. O professor LF se colocou 

disponível em ser parceiro nesta atividade para que fossem utilizados materiais 

recicláveis, além de se ter a possibilidade de se fazer campanhas, junto à comunidade do 

CCE, para se arrecadar material para a execução dos projetos. 8. Como próximo item, 

foi analisado um pedido do departamento de libras de destinação de uma sala para os 

monitores do curso. O professor LF e a professora Juliana ficaram de conversar, dentro 

do âmbito da comissão que está organizando o regimento do bloco D, se haveria uma 

possibilidade de remanejar, mesmo que temporariamente, uma sala docente que não está 

sendo utilizada para se atender a esta demanda. 9. Neste momento da reunião, os 

membros presentes colocaram que seria interessante conhecer todos os espaços do CCE 

e suas destinações para se ter uma ideia melhor do que se pode utilizar/remanejar. 

Sendo assim, na próxima reunião, a presidenta trará para conhecimento dos membros a 

tabela de distribuição de espaços que está sendo revisada para ser disponibilizada no site 

do CCE. 10. Neste item, foi colocado pela presidenta se haveria a necessidade de passar 

o mobiliário da sala 411 do bloco D para outras duas salas menores no bloco A, já que a 

sala não será dividida, conforme solicitação da coordenação de Design. O professor 

Salomão ficou de conversar com as coordenadoras e verificar se há esta necessidade. 

11. Ficou definido pela comissão que para o espaço da antiga textoteca não será 

designada nenhuma ocupação, de nenhuma espécie, pois tal espaço se constitui em 

passagem para o camarim do redondo. 12. Como último item, ficou definido que a 

próxima reunião será dia 26 de outubro, às 13:30h, com local a se definir. Tendo em 

vista o avançado da hora, a presidenta encerrou a reunião. Assim, nada mais havendo a 

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

Florianópolis, 14 de setembro de 2018 

 

 


