Florianópolis, 24 de setembro de 2018.

À
Direção do CCJ
A/C Dr. José Isaac Pilati
OFÍCIO 03/2018/CAXIF
Ref.: Inclusão de Pauta – Conselho da Unidade

Senhor Diretor de Centro,

O Centro Acadêmico XI de Fevereiro vem, por meio de seu VicePresidente, também Conselheiro titular no Conselho da Unidade, requerer a inclusão de
dois pontos na pauta da próxima reunião do Conselho da Unidade. São eles: i) a troca
dos painéis fixados nas paredes aos fundos do CCJ; e ii) a nomeação da Sala 009 (sede
do CAXIF) de “Luiz Carlos Cancellier de Olivo”.
A primeira demanda deve-se ao fato de que os painéis lá colocados fazem
referência aos 75 anos da Faculdade de Direito (já se passam mais de 10 anos) e
apresentam-se extremamente desgastados, levando, inclusive, à sua ilegibilidade. A
ideia inicial do CAXIF, tendo em vista a aproximação do centenário da Faculdade de
Direito de Santa Catarina, é de destinar um painel ao passado, rememorando as
conquistas e as pessoas que marcaram sua história, enquanto o outro seria destinado ao
futuro: que Centro e Curso queremos para as próximas gerações e como isso impacta a
sociedade?
Já sobre a nomeação da sede do CAXIF, trata-se de uma justa homenagem
ao Professor Cancellier, quem tanto se dedicou à Universidade Federal de Santa
Catarina. Não só por seu trabalho, que lhe levou à Direção deste Centro e à Reitoria,
mas também por aquilo que seu nome representa – a resistência à ditadura fardada e
togada.

Somado a essas questões, cabe salientar que um acadêmico do Curso e
membro da atual gestão do CAXIF, Rodney Ferreira da Cunha, após pedido à Caixa de
Assistência dos Advogados de Santa Catarina (CAASC), conseguiu junto àquela
instituição quatro bancos para o CCJ e pretende alocá-los próximo ao local dos
mencionados painéis. A Diretoria do CAXIF, analisando tais necessidades e a recente
conquista de um aluno, entende o momento como propício para renovar essa área de
integração tão utilizada pelos estudantes.
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