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Em observância à Resolução Nº001/CCE/2010, o CCE/SAE estabelece critérios para 
alocação de espaço físico do CCE – A/B/D, a saber: 
 

Art. 13° – As demandas do CCE terão prioridade em relação a qualquer 
outra demanda da UFSC. 

 
Art. 14° – Serão atendidas as especificidades dos cursos oferecidos pelo 

CCE, tanto de graduação quanto de pós-graduação, e será dada prevalência às salas 
historicamente tuteladas pelos departamentos: Língua e Literatura Estrangeiras, Língua e 
Literaturas Vernáculas, Jornalismo, Expressão Gráfica, Artes, e Libras, e programas de 
pós-graduação, em relação às demandas das disciplinas oferecidas por esses 
departamentos, entendendo-se, no entanto, que as salas, por princípio, não são exclusivas 
dos departamentos/cursos/programas e, como tal, permutas são possíveis, salvo 
especificidades das disciplinas e dos espaços. 

 
Art. 15° – Os departamentos e coordenadorias devem se organizar para 

solicitar salas de aula, tanto para a graduação quanto para a pós-graduação, antes do início 
do semestre, de forma que o setor possa atender de maneira satisfatória a todas as 
demandas que forem possíveis. A demanda de espaço físico para oferta de disciplinas 
intensivas, sejam da graduação quanto da pós-graduação, deverá ocorrer, 
preferencialmente, nos períodos de recesso da graduação. 

 
Art. 16° – A demanda de espaço físico, antes de ser enviada ao setor 

competente, deverá ser especificada como de uso contínuo ou esporádico. A prioridade de 
alocação de espaço será dada para as disciplinas de uso contínuo, para os termos dessa 
resolução, entenda-se semestral. 

§ Único – Faz-se necessário que os departamentos se organizem em relação 
à oferta de disciplinas optativas, devendo verificar a disponibilidade de salas de aula, de 
maneira a possibilitar o oferecimento das mesmas. 

 
Art. 17° - Todos os laboratórios específicos de cursos serão administrados 

diretamente pelos departamentos, que deverão nomear supervisores para o gerenciamento 
dos mesmos. Caso haja atividade a ser desenvolvida nestes espaços fora do horário letivo, 
para que a autorização de acesso ao prédio seja concedida, o próprio supervisor é quem 
deverá enviar a demanda à SAE. 

 
Art. 18° – Para a alocação, será obedecida a seguinte ordem de demandas: 
 
I - Aulas da Graduação: Design; Animação, Design de Produto, Letras-

Português (03 turnos); Letras-Línguas Estrangeiras: Inglês, Francês, Italiano, Alemão, 
Espanhol; Letras-Secretariado; Letras-Libras, Jornalismo, Cinema e Artes Cênicas; e aulas 
de Pós-Graduação (Design e Expressão Gráfica; Estudos da Tradução; Jornalismo; Letras 
Inglês e Literatura Correspondente; Linguística; Literatura; e, PROFLETRAS); 

II - Extracurricular em línguas estrangeiras; 
III - Extracurricular em libras; 



 

IV - Libras para as Licenciaturas do CCE; 
V – Idioma sem fronteiras; 
VI - PET línguas estrangeiras; 
VII - NETI Inglês/ Francês/Alemão/Italiano/Espanhol; 
VIII - Projetos de Extensão; 
IX - Proficiência em línguas estrangeiras; 
X - USAC 
XI - Outras demandas não regulares. 
 
Art. 19° – A alocação de outras demandas da UFSC só poderá ser feita 

quando atendidas as demandas do CCE, após os reajustes de matrícula, conforme o 
calendário acadêmico vigente. 

 
Art. 20° – As solicitações de atividades não regulares do CCE e as 

demandas da UFSC, regulares ou não, deverão ser feitas sempre por escrito. 
 
Art. 21° – A presente resolução poderá ser revista a qualquer tempo, ouvida 

a Comissão de Planejamento de Espaço Físico do CCE. 
 
Art. 22° – Os casos omissos serão analisados pela Comissão de 

Planejamento de Espaço Físico do CCE e votados pelo conselho da unidade. 
 
 


