
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ESPAÇO FÍSICO DO CCE 

22 de novembro de 2018 

 

Aos 22 dias do mês de novembro de 2018, às 9:30h, atendendo à convocação da 

presidenta da comissão, reuniram-se, na sala 319 / 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, profª Juliana Lohn, profª Adriana 

Kuerten Dellagnello, profª Maria José Baldessar, as TAE Marcelle Miranda F. Lopes e 

Adriana Fernandes Saldanha. Tendo início a reunião, passou-se a analisar os pontos da 

pauta. 1. Apreciação da ata de 16 de outubro de 2018. Após a solicitação de inclusão do 

nome da profª Marília Matos, representando o EGR, a ata foi aprovada. Após este item, 

houve a solicitação da profª Sandra de que o item 5 fosse antecipado para o item 2. 

Alterada a pauta, a reunião seguiu. 2. Processo PROFLETRAS. A presidenta da 

comissão, neste item, apenas informou que o dossiê, contendo a redistribuição dos 

espaços do DLLV, lhe foi entregue e, como nele o colegiado do departamento 

redistribui duas salas, inicialmente cedidas ao PROFLETRAS na gestão anterior e sem 

consulta ao colegiado, retirando-as do programa de pós em questão, chamou a 

coordenadora para dar-lhe ciência da decisão e verificar o que seria feito com o material 

ali localizado, inclusive uma sala de aula já montada pela direção do CCE. A 

coordenadora manifestou seu desejo em recorrer ao conselho da unidade, solicitando a 

retificação da decisão do colegiado do DLLV, o que foi efetivado pela secretaria do 

CCE. 3. Neste item, foram avaliados os pedidos de utilização do espaço MULTIUSO. 

Todos os pedidos foram concedidos, ficando assim a distribuição do espaço: 1º pedido 

concedido: dias 11, 12, 13, 14 e 15 de março de 2019 para a direção do CCE. Atividade 

a ser desenvolvida: recepção aos calouros 2019.1. 2º pedido concedido: todas as 

segundas-feiras, EXCETO o dia 11 de março, de 04 de fevereiro a 31 de julho de 2019. 

Atividade a ser desenvolvida: discussão, planejamento e execução de ações que 

envolvam a tradução e interpretação para as libras. 3º pedido concedido, excetuando-se 

as segundas-feiras que serão ocupadas pelas LIBRAS: dias 5 a 8 de março, 19 a 22 de 

março, 09 a 12 de abril, 07 a 10 de maio 4 a 7 de junho de 2019. Atividade a ser 

desenvolvida: Brechó de livros da XIII Semana Acadêmica de Letras. 4. O próximo 

item refere-se ao relato da reunião que o professor Arnoldo teve com o reitor, o 

secretário de obras e manutenção, o diretor de manutenção predial e infraestrutura, 

representante da SECARTE e representante da PROGRAD. A pauta do CCE era 

liberação de espaços usados pela SECARTE no antigo espaço do RU para montagem de 

laboratório de tipografia, encaminhado pelo EGR. Após longa discussão sobre a falta de 

espaços na UFSC e as dificuldades em se construir algo nos próximos semestres. Ao 

final, tendo a representante da SECARTE colocado que não há a possibilidade de se 

mudar o acervo de lugar, chegou-se à seguinte conclusão: “o prof. Arnoldo reforçou a 

intenção de marcar aquela demanda como legítima e todos concordaram, ponderando 

que, conforme o próprio reitor deixou claro, é algo que no curto prazo será inviável. Há 

o compromisso em se verificar caminhos e possibilidades para a efetivação desse 



laboratório”. A comissão ouviu o relato e decidiu que a presidenta deveria fazer uma 

correspondência aos membros presentes na reunião solicitando que as obras de arte da 

SECARTE sejam passadas para o centro de convivência e o espaço do RU seja liberado 

para a montagem do laboratório de tipografia. Além disso, no mesmo documento, 

deverá constar o pedido de esclarecimento sobre o espaço utilizado pela PROVAC, se é 

estabelecido em contrato ou não. Se não for, este poderia ser um espaço a ser 

disponibilizado ao CCE para a montagem desse laboratório e de outro que está 

funcionando em espaço precário dentro do prédio A do CCE. 5. O item para discussão 

da sala 400 do redondo foi novamente adiado e deverá ser discutido na próxima reunião. 

6. Além desse item, outro assunto que deverá ser discutido de forma emergencial no 

próximo encontro será o que se refere a salas destinadas à graduação e à pós-graduação. 

A presidenta ficou de esboçar um pedido ao conselho da unidade de ajuste da Resolução 

de Espaço Físico do CCE e enviá-lo à comissão, antes da próxima reunião, para análise 

e sugestões. 7. Durante o informe sobre a instalação de lixeiras externas no CCE, a 

presidenta informou que há um projeto aprovado, mas que a UFSC não o executa por 

falta de verba. Além disso, não podemos instalar lixeiras porque deve-se manter um 

“padrão” a ser seguido por todo o campus. A comissão solicitou que a professora Ana 

Verônica, responsável pelo projeto, fosse contatada e nos enviasse o projeto para ver se 

conseguimos viabilizar a confecção de lixeiras, pelo menos para o espaço externo do 

CCE. 8. Como último item da reunião, ficou acordado que a próxima reunião da 

comissão seria em 03 de dezembro de 2018. Assim, nada mais havendo a tratar, lavrou-

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

Florianópolis, 22 de novembro de 2018 

 

 


