
EXTRATO DA ATA N. 02/2021 , DE REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE ESTUDO 

DAS DEMANDAS DE CARGA HORÁRIA DIDÁTICA (CPEDD) 

No dia dezenove de maio de dois mil e vinte e um, às catorze e dez 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 Flávia Lúcia Bazan Bespalhok e Janaína Brodzinski, o 

Professor Guilherme Ricardo dos Santos Souza e Silva, e o Assistente em Administração Carlos Alberto 

Moreira Roballo. A Profa Silvana Maria Carbonera não esteve presente, desta forma justificou sua falta. 

Também se fizeram presentes para as discussões sobre o Assunto 2 da Ordem do Dia o Prof Arnaud, a Profa 

Carla R. Rosa e a Profa Juliana Passos. Havendo quórum, a presidente Andreia iniciou a reunião. ORDEM 

DO DIA. Assunto 1) Aprovação da ata da reunião do dia 12/05/2021; Assunto 2) Conversa com a Profa 

Carla e com o Prof Arnaud sobre a reformulação do TGQ – Curricularização de Extensão, com o apoio da 

Profa Juliana Passos, Presidente do Comitê da Extensão/SEPT. INFORMES: Proposta de evento sobre 

curricularização da extensão. Parceria SAAD/NTESEPT, Comissão de Extensão e PROEC (Profa 

Sandramara). DELIBERAÇÕES. Assunto 1) Feita a leitura da ata e atendidas as considerações dos 

presentes, a ata foi aprovada por unanimidade. Assunto 2) O Prof Arnaud, a Profa Carla e a Profa Juliana 

fizeram explanações no sentido de dirimir algumas dúvidas que persistem em relação às novas atribuições de 

disciplinas a partir da reformulação proposta pela Coordenação do TGQ. A profa Flávia e a Profa Andréia 

fizeram a avaliação inicial de todas as disciplinas e atribuições aos respectivos Professores. Entendem que o 

aprofundamento nos casos específicos devem ser analisados em apartado. A Profa Flávia manifestou sua 

preocupação com o fato de que a carga horária mínima considera as horas das atividades formativas do 

curso. A Profa Janaína propôs, inicialmente para efeitos de primeiras organizações do currículo, deixar como 

atribuição ao Prof Arnaud e à Profa Carla as disciplinas com carga horária de Extensão. Após as indicações e 

aceites, uma nova organização e revisão do currículo do curso será feito para que sejam apontados distorções 

e desvios no quantitativo de cargas horárias. A Profa Janaína propõe o cuidado de construir um currículo que 

seja possível ante as disponibilidades de todos os Professores. Este cuidado, reforça, garante que num futuro 

próximo a Coordenação receba demandas que sejam insolúveis criando maiores problemas. A Profa Janaína 

ponderou que a contratação de um novo Professor de Administração resultaria em, que este, assumirá 

disciplinas que hoje estão com outros Professores. INFORMES: Proposta de evento sobre curricularização 

da extensão. Parceria SAAD/NTESEPT, Comissão de Extensão e PROEC (Profa Sandramara) .Às dezessete 

horas e trinta 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, 19 de maio de 2021. 


