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Bom dia a todos! 
Buscando manter os usuários do CCE informados sobre nossa rotina 
administrativa, estamos publicando mais um informativo que, sucintamente, 
tem como objetivo deixá-los a par da movimentação que a direção e a 
secretaria do CCE tem feito para que nosso espaço e rotina administrativa 
melhorem cada vez mais. 

1. A primeira notícia que temos é que conseguimos encaminhar o conserto 
e a higienização das cadeiras de nosso auditório, Henrique Fontes, e 
também recebemos o laudo a respeito da infiltração que há na parede 
dos fundos do palco. O SPA para a realização deste serviço já foi 
encaminhado e estamos aguardando as providências da prefeitura em 
relação ao serviço. 

2. Recebemos, também, a seguinte notícia: “O PRESIDENTE DA 
REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, 
inciso XXV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 24 do 
Estatuto aprovado pelo Decreto no 6.638, de 7 de novembro de 2008, 
resolve NOMEAR PAULO DE TARSO MENDES LUNA, para exercer o 
cargo de Presidente do Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica 
Avançada S.A. - CEITEC. Brasília, 8 de setembro de 2016. Desejamos 
sucesso ao professor Luna, que pertence ao Departamento de 
Expressão Gráfica do CCE. 

3. Também foi encaminhada solicitação para conserto e limpeza do 
estacionamento do CCE. O conserto já foi realizado e a limpeza será 
feita pela prefeitura até, no máximo, a primeira semana do mês de 
outubro.  

4. Recebemos dois projetos de grafitagem de nossos prédios que deverão 
ser avaliados pelo Conselho da Unidade. Os dois são iniciativas do EGR 
e fazem parte de projetos coordenados por professores do 
departamento. 

5. Recebemos correspondência da SECULT nos comunicando que o 
Projeto 12:30 deverá ser deslocado para outro espaço da UFSC, posto 
que o CCE, já há alguns semestres, tem o espaço do almoço (12:00 às 
13:30) ocupado por atividades de ensino. 

6. Também nos foi encaminhada a seguinte notícia: “A comissão de 
curricularização da extensão da UFSC criou uma pesquisa para elaborar 
um diagnóstico sobre as atividades de extensão desenvolvidas nos 
cursos de graduação da UFSC. Os resultados servirão de base para a 
elaboração de um plano para a curricularização da extensão 
obedecendo as metas do Plano Nacional de Educação.” Fiquem atentos 
pois esta alteração interessa e envolve a todos nós. 

7. Nossa secretaria cumpriu, ainda, uma extensa rotina burocrática como, 
por exemplo: elaboração de memorandos de autorização de entrada ao 
prédio em horários diferentes dos de funcionamento do CCE; emissão 
de portarias; organização de colações de grau em gabinete; assistência 
para realização de reunião do conselho da unidade (envolve o 
encaminhamento de todos os processos aos relatores, verificação dos 
afastamentos e férias dos membros do conselho, preparação do material 



da reunião, elaboração de convocação e ata); preparação e 
encaminhamento de diversos processos que se referem tanto a 
questões docentes quanto discentes; elaboração de várias 
correspondências pelo SPA; elaboração de editais; encaminhamento de 
convocação de eleições para representante dos STAs no Conselho da 
Unidade; além de elaboração de atas referentes às reuniões e eleições 
realizadas no âmbito da direção do centro. 

8. O DMPI (Departamento de Manutenção Predial e Infraestrutura) 
informou que descobriu o motivo do vazamento do banheiro do bloco A. 
Os encaminhamentos estão sendo feitos e os serviços finais serão 
executados. Vale destacar que relativamente à infraestrutura existe um 
passivo extenso não só na sede como nos outros Campi. No que cabe à 
Direção de Unidade temos nos empenhado, dia a dia, no contato com as 
instâncias correspondentes para o atendimento de nossas demandas. 


