
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ESPAÇO FÍSICO DO CCE 

14 de setembro de 2018 

 

Aos 14 dias do mês de setembro de 2018, atendendo à convocação da presidenta da 

comissão, reuniram-se, na sala 11-A/CCE, 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), TAEs Marcelle 

Miranda F. Lopes e Adriana Fernandes Saldanha. A comissão deliberou, antes de votar 

a pauta que estas reuniões serão feitas em duas chamadas, tendo início na primeira 

quando houver quórum e, na segunda, após 15 minutos do início marcado, com o 

número de participantes que estiver presente, independente de quórum. Dando 

sequência à reunião, a pauta apresentada é a que segue: 1. Informes: a. foi informado 

pela presidenta que a comissão demorou a se reunir porque não era possível reconstituir 

a portaria que estabelece os membros que a compõem, b. ratificou-se a informação de 

que a sala 7 CCE-B retornou ao administrativo do centro, abrigando a SAE e a 

Administração de edifícios; 3. Mesmo tendo sido acordado em reunião da comissão que 

o bloco D passaria a usar sua portaria principal, tal ação ainda não foi possível, pois a 

solicitação da direção do centro de reforçar a iluminação do local ainda não foi 

atendida; d. para uma melhor dinâmica das reuniões da comissão, ficou estabelecido que 

a data da futura reunião já será marcada no término da reunião em curso. Dessa forma, a 

próxima data de reunião da comissão é 28 de setembro às 14:30h (local a definir). 2. 

Apreciação da ata de 19 de abril de 2018. Aprovada. 3. Solicitação da professora 

Josiane Wanderlinde Vieira de espaço para exposição permanente. A comissão avaliou 

o pedido e entendeu que: A professora deverá usar somente as paredes para a exposição 

de trabalhos. Caso queira usar estantes e/ou mesas para a apresentação dos trabalhos, 

deverá fazer um projeto, apresentando o layout e um laudo da SEOMA identificando a 

possibilidade de uso deste espaço sem prejuízo da segurança dos que por lá circulam. 

Ainda foi discutido pela comissão o fato da responsabilidade em relação aos objetos ali 

expostos, fator que não ficou definido no projeto apresentado. A comissão solicita que a 

professora refaça o pedido, especificando os itens identificados acima. 4. Solicitação de 

divisória da sala 411 bloco D: em 06 de agosto foi encaminhado à secretaria 

administrativa do CCE, pedido de instalação de divisória na sala 411 do bloco D CCE. 

A comissão, ao analisar o pedido, entendeu que o centro precisa de salas grandes e, 

sendo esta uma sala que está sob a responsabilidade da direção, não deve ser dividida. 

Se os cursos de Design, Animação e Design de Produtos precisam de salas menores, a 

orientação é que peçam ao centro a realocação dos móveis da sala 411 em outras 

menores do bloco A mantendo a sala 411 D disponível para a alocação de turmas entre 

50 e 60 alunos. 5. O Edital para utilização do espaço multiuso foi pré-elaborado pelo 

Setor de Espaço físico e seguirá para a avaliação dos membros da comissão, que 

deverão enviar suas colaborações à presidenta até dia 24 de setembro. No dia 28 de 

setembro, na próxima reunião da comissão, o edital será finalizado e publicado, para 

seleção de projetos que farão uso do mesmo. 6. O próximo item a ser discutido foi a 



utilização da sala 400 do redondo. Quando o figurino foi transferido de lá para o bloco 

D, a sala retornou para a administração do centro que já tinha discutido a montagem, ali, 

de uma nova sala de aula. Porém, havia um pedido, não avaliado e nem votado, de 

utilização daquele espaço pelo depto de artes, servindo de sala de pesquisa comum aos 

professores. O que se constatou é que a sala foi ocupada indevidamente com esta função 

e a comissão agora tem que deliberar qual será o uso definitivo do espaço, passando-o 

para a administração do depto de artes ou reincorporando o mesmo à administração do 

CCE. O professor LF solicitou que a decisão fosse adiada para que ele possa ter mais 

clareza sobre o assunto. Nesse sentido, a decisão ficou adiada para a próxima reunião. 7. 

Como último item do dia, foi analisada proposta de redistribuição de salas, indicada 

pelo professor Salomão, que contemplariam o LOGO, as atléticas, a Comunica e os 

CAs de Design, Design de Produto e Animação. A comissão não deu encaminhamento 

ao indicado pelo professor, pois entende que tal distribuição não atende a compromisso 

anteriormente firmado com o grêmio do CCE que teria seu espaço restituído, assim que 

o bloco D fosse inaugurado. A comissão irá fazer uma pesquisa informal entre seus 

pares para ver qual a posição dos mesmos em relação a ter um espaço de convivência 

para docentes e TAEs. 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 

 

 

 


