
ATA DA REUNIÃO COMISSÃO DE ESPAÇO FÍSICO DO CCE 

19 de abril de 2018 

 

Aos 19 dias do mês de abril de 2018, atendendo à convocação da presidenta da 

comissão, reuniram-se, na sala 117-B/CCE, os seguintes representantes da Comissão de 

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

comissão), profª. Raquel Martinelli, prof. Luiz Fernando Pereira (LF), Profª Maria José 

Baldessar, prof. Tarcísio Leite, TAEs Marcelle Miranda F. Lopes e Adriana Fernandes 

Saldanha, e a discente Bárbara Scheeffer (representante dos cursos de graduação). A 

pauta apresentada é a que segue: 1. Normativas de utilização do espaço multiuso do 

CCE: foram discutidas algumas diretrizes preliminares expostas pela presidenta da 

comissão. Após análise e discussão do documento, o mesmo foi encaminhado aos 

membros da comissão que deverão discutir com seus pares e, na próxima reunião, 

apresentar as sugestões para finalizar o documento. A próxima etapa será a consulta 

pública e depois a aprovação em conselho da unidade. 2. Solicitações de utilização de 

espaço: 1. Solicitação da museologia de colocar tarjas nos banheiros: solicitação 

negada. A comissão recomenda que essas sejam colocadas nos murais do CCE; 2. 

Solicitação de colocação de trabalhos nas paredes do bloco B, 5º andar: aprovada. O 

CCE solicitará que a prefeitura instale os varais para a exposição; 3. Discussão sobre 

móveis colocados nos corredores e passarelas do bloco A. Após extensa discussão, 

determinou-se que seria pedido um laudo para os bombeiros, determinando se esses 

podem permanecer no espaço. 4. Foi colocado à comissão que desde 2015 a direção do 

CCE tenta resolver os problemas com nossos estacionamentos, mas, por enquanto, 

nenhuma providência em relação ao fato foi tomada; 5. Foi solicitado pelo CALJ 

autorização para projeção de filmes na parede do TECMÌDIA. A presidenta informou 

que este espaço não pertence ao CCE e que qualquer iniciativa que o envolva deve ser 

comunicada/solicitada à PROPESQ. 6. A comissão organizadora da Semana de Letras 

solicitou o varandão e o espaço multiuso para a realização de seu Brechó das Letras. A 

comissão autorizou o uso do varandão, mas não o do espaço multiuso. A direção ficou 

responsável em conseguir outro espaço para que a comissão guarde os livros após cada 

edição do brechó. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata que vai assinada 

por mim e pelos membros da comissão.  

Florianópolis, 19 de abril de 2018 

 

 


