
EXTRATO DA ATA N. 01/2021 , DE REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE ESTUDO 

DAS DEMANDAS DE CARGA HORÁRIA DIDÁTICA (CPEDD) 

No dia doze de maio de dois mil e vinte e um, às catorze e trinta minutos, por webconferência pelo 

Microsoft Teams (devido ao isolamento social por causa da pandemia), reuniu-se a Comissão Permanente de 

Estudo das Demandas de Carga Horária Didática (CPEDD) do SEPT, sob a presidência de Professora 

Andreia de Jesus Estavam presentes: professoras Janaina Schoeffel Brodzinski, Andreia de Jesus, Flávia 

Lúcia Bazan Bespalhok e Silvana Maria Carbonera, Professor Guilherme Ricardo dos Santos Souza e Silva, 

e Assistente em Administração Carlos Alberto Moreira Roballo. Havendo quórum, a presidente Andreia 

iniciou a reunião. ORDEM DO DIA. Assunto 1) Leitura, discussão e aprovação das Ata 31.03.21 e Ata 

06.05.21. Assunto 2) Processo 23075.021090/2021-37 encaminhado em 25/04/2021: Ajuste TCI 

(Curricularização da Extensão). Assunto 3) Análise da proposta de reformulação do TGQ - Curricularização 

da Extensão.  DELIBERAÇÕES.  Assunto 1). Feitas as leituras das atas e apresentadas as considerações 

dos presentes, foram colocadas em votação e as Atas de 31.03.21 e de 06.05.21 foram aprovadas, por 

unanimidade. Assunto 2) A Profa. Andreia apresentou a planilha do curso TCI que foi elaborada pela Profa. 

Janaina e, juntamente com todos os presentes, foram analisadas as disciplinas e as cargas horárias de cada 

professor e professora que atua no curso de TCI. Após a análise a Profa. Flávia sugeriu à Coordenação do 

Curso que realize um estudo para verificar a viabilidade de uma troca de períodos entre disciplinas 

ministradas pela profa. Letícia e pela profa. Dione no curso em questão com o objetivo de diminuir o 

desequilíbrio de carga horária entre os semestres das professoras citadas. Após as discussões Aprovado o 

currículo do TCI com a curricularização da extensão. Assunto 3) A análise da proposta foi discutida ao 

longo da reunião e esta Comissão entendeu inserir na pauta da próxima reunião, em  19/05/2021, a 

continuidade das análises com a presença da Coordenação do Curso e da Presidente do Comitê Setorial de 

Extensão. INFORMES: Com a mudança na presidência desta Comissão, todas as atas das reuniões que 

sucederem esta serão numeradas. Às dezoito horas e cinco minutos, a presidente Andreia agradeceu a 

presença de todos e encerrou a sessão, da qual eu, Carlos Alberto Moreira Roballo, secretário ad hoc, lavrei 

a presente ata que vai assinada por mim e pelos demais presentes. Curitiba, 12 de maio de 2021. 


