
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ESPAÇO FÍSICO DO CCE 

26 de outubro de 2018 

 

Aos 26 dias do mês de outubro de 2018, às 13:30h atendendo à convocação da 

presidenta da comissão, reuniram-se, no auditório Henrique Fontes / CCE - B, os 

seguintes representantes da Comissão de Planejamento de Espaço físico do CCE: prof.ª 

Silvana de Gaspari (presidenta da comissão), profª Cristiane Lazzarotto Volcão 

representando a profª. Sandra Quarezemin, prof. Luiz Fernando Pereira (LF), professora 

Juliana Lohn, profª Adriana Kuerten Dellagnello, profª Marília Matos Gonçalves, 

representando o prof. Luiz Salomão Ribaz Gomes, e a TAE Marcelle Miranda F. Lopes. 

Tendo início a reunião, passou-se a analisar os pontos da pauta. 1. Apreciação da ata de 

11 de outubro de 2018. Aprovada. 2. Houve, por parte da presidenta da comissão, o 

esclarecimento de que a nova portaria já foi emitida, renovando a representação do 

professor LF por mais dois anos. 3. A presidenta esclareceu à comissão que as sugestões 

de nomes para que seja escolhido um para o espaço multiuso já foi enviado para a 

secretaria do CCE e deverá ser discutida em reunião do conselho da unidade. Os nomes 

indicados pela comissão foram: Eduardo Jorge Felix Castells, Odília Carreirão e Zahidé 

Muzart. 4. A comissão analisou a proposta de grafite enviada pelo professor Ivan do 

EGR. A conclusão foi de que o trabalho poderia ser enviado ao conselho da unidade 

para análise e votação, mas que deveria ser colocada a ressalva, caso a votação do 

conselho seja favorável à realização do projeto, de que o CCE não cobrirá nenhuma 

despesa e nem garantirá a permanência da pintura, entendendo-se por isso que, se for do 

interesse da instituição que outra pintura seja realizada, a pintura aqui proposta será 

substituída. 5. A presidenta apresentou a resposta que obteve da professora Ana 

Verônica sobre o projeto de confecção e recolocação de lixeiras no ambiente externo do 

CCE. A professora relatou que já fez um projeto de lixeiras e que este foi aprovado pela 

comissão de resíduos sólidos da UFSC, porém, em função da falta de recursos estas 

ainda não foram confeccionadas. Além disso, a professora relatou que a comissão não 

permite que outras lixeiras, de outro padrão, sejam colocadas nos ambientes externos da 

UFSC, tendo como justificativa a padronização das lixeiras do campus. 6. A presidenta 

relatou que foi questionada pelo Pró-reitor de Pós-Graduação sobre os espaços que são 

utilizados pelo PROFLETRAS no CCE. Essa fez uma breve apresentação do histórico 

desse programa de pós-graduação do CCE e colocou que iria responder ao pró-reitor 

identificando a real situação em que o programa funciona no centro. 7. A comissão 

colocou que, já que as secretarias dos programas de pós-graduação passaram a ser 

vinculadas ao centro e não mais aos departamentos, que, então, se deveria discutir qual 

a situação dos espaços que estes programas ocupam. A ideia colocada foi de que cada 

um pensasse um pouco na questão e que, em outra situação, fosse elaborada uma 

sugestão de administração que deveria ser discutida e votada no conselho da unidade. 8. 

Os conselheiros solicitaram à presidenta que lhes fosse enviada a tabela de espaços do 

CCE para que eles pudessem se localizar em relação às discussões que são feitas no 

âmbito da comissão. 9. A presidenta colocou que a direção está providenciando a 



manutenção e a limpeza do vestiário do redondo para que ele possa ser usado por 

docentes e STAs. 10. Como último item da reunião, ficou acordado que a próxima 

reunião da comissão seria em 22 de novembro de 2018. Assim, nada mais havendo a 

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

Florianópolis, 26 de outubro de 2018 

 

 


