
EXTRATO DA ATA N. 03/2021 , DE REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE ESTUDO 

DAS DEMANDAS DE CARGA HORÁRIA DIDÁTICA (CPEDD) 

No dia vinte e seis de maio de dois mil e vinte e um, às catorze horas, 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, além da Presidente as Professoras Flávia Lúcia Bazan Bespalhok e Profa Silvana 

Maria Carbonera, o Professor Guilherme Ricardo dos Santos Souza e Silva, e o Assistente em Administração 

Carlos Alberto Moreira Roballo. A Profa janaína Brodzinski não esteve presente e, desta forma, justificou 

sua falta. Também se fizeram presentes para as discussões sobre o Assunto 1 da Ordem do Dia a Profa 

Márcia R. Ferreira, Coordenadora do TGP e Profa. Cleci Korbes, Vice-Coordenadora do TGP. Para as 

discussões sobre o Assunto 2 da Ordem do Dia, presente o Prof André Vinícius M. Gonçalves , Coordenador 

do TNI. Havendo quórum, a presidente Andreia iniciou a reunião. ORDEM DO DIA. Assunto 1) Conversa 

com a coordenação do TGP sobre a creditação da extensão. Assunto 2) Conversa com a coordenação 

do TNI sobre a creditação da extensão. Assunto 3) Aprovação da ata da reunião do dia 19/05/2021. Assunto 

4) Análise do pedido do TGQ sobre ajuste curricular – Processo: 23075.024666/2021-18. Assunto 5) 

Consulta sobre a disciplina de Informática Aplicada (código SEPT) no curso de Secretariado como 

obrigatória. DELIBERAÇÕES. Assunto 1) A partir da abertura da reunião, às 14h00, foi dado a palavra às 

Profas Márcia e Cleci para apresnetarem a proposta de creditação para a reformulação do TGP. A Profa 

Márcia comentou que está conversa com a Coordenação do TACS a possibilidade de parceria na Extensão. 

O Prof Guilherme lembrou que a carga horária mínima do curso, incluída as horas de Extensão, deve ser de 

1600 horas de formação. A Profa Silvana perguntou sobre como a coordenação pensou em concretizar a 

participação dos estudantes. A Profa Márcia pontuou que a intenção é que a comunidade traga suas 

demandas para o ambiente acadêmico. Ainda na mesma esteira de discussão a Profa Silvana apontou a 

questão sobre como integrar o aluno à realidade da sociedade legitimando, assim, o caráter de Extensão.  

A Profa Flávia enalteceu a proposta apresentada e chamou atenção de como fazer com que o estudante se 

integre à sociedade. Continua, a Profa Flávia, apontando a necessidade de não construir uma nova 

curricularização sem Professores fixos para as disciplinas que acontecerão no futuro, sob pena de não haver 

capital humano para tanto, ou, espaço nas cargas horárias para assumir os encargos didáticos devidos. A 

Profa Márcia reforça a esperança que tem com a contratação do novo Prof, aprovado em concurso, para que, 

na nova distribuição das cargas horárias, a Profa Cleci possa abrir espaço em suas atribuições para assumir a 

Extensão. A Profa Flávia comentou que o curso de TGQ também está em processo de reformulação, a carga 

horária prevista para a Profa Carla está extrapolando o limite das 12 horas e perguntou se existe alguma 



possibilidade de redução da carga horária da referida disciplina e a divisão dos conteúdos em duas 

disciplinas, uma em Logística e outra em Gestão de Materiais. A Profa Cleci comentou que atualmente 

leciona a disciplina com uma carga horária maior no campo da Logística. O NDE fará a avaliação sobre a 

possibilidade de alterações nesta disciplina. A Profa Andréia solicitou à Profa Márcia que esclarecesse as 

diferenças entre as propostas apresentadas. A Profa Márcia apresentou que a proposta 2 versa sobre a carga 

horária das disciplinas de modo híbrido ao longo de todo o curso. Encerrada, às 15h00, a participação das 

Profas Márcia e Cleci, respectivamente, Coordenadora e Vice-Coordenadora do TGP quanto às propostas de 

creditação apresentadas. Assunto 2) Foi dada a palvra ao Prof André para que apresente a proposta sobre a 

nova curricularização do TNI e, em especial, sobre a creditação das extensões. O Prof trouxe a proposta de 

retorno do curso a 03(três) anos, ou seja, 06(seis) períodos de formação. Informa que fará parte da estrutura 

do curso a disciplina Introdução às Atividades Extensionistas (30 horas) e, em seguida, três disciplinas 

intituladas Práticas Extensionistas I, II e III, com 60 horas cada oferta, em cada um dos semestres 4º., 5º. e 

6º., respectivamente, em substituição aos Projetos Interdisciplinares. A Profa Flávia solicitou que o TNI 

encaminhe para a CPEDD a planilha proposta para que sejam avaliadas as possibilidades de encaixes nas 

cargas horárias dos Professores. A Profa Flávia ressaltou a necessidade de estruturar os projetos dentro das 

prerrogativas propostas pela PROEC e pela PROGRAD. Encerrada às 15h40 a participação do Prof André 

quanto à apresentação das propostas de curricularização do TNI. Assunto 3) Feita a leitura e observações a 

Ata da Reunião foi aprovada por unanimidade. Assunto 4)  Quanto ao ajuste curricular proposto no 

Processo: 23075.024666/2021-18, esta CPEDD encaminhará solicitação de esclarecimentos á 

COPAC/PROGRAD/UFPR, aguardando retorno para dar prosseguimento à pauta. Além disso será feita a 

consulta sobre a curricularização de Extensão para o curso TPC. Assunto 5) Quanto à possibilidade de 

tornar a disciplina Informática Aplicada (código SEPT) obrigatória para o Tecnólogo em Secretariado, será 

verificada a possibilidade de espaço físico – Laboratório de Informática – para atender à demanda, bem 

como, será feito pesquisa dentre os Professores para verificar a viabilidade e disposição nas cargas horárias 

para que a oferta da disciplina passe á condição de obrigatória. A pesquisa será feita com os Professores que 

sinalizaram em 2020 a possibilidade de lecionar a disciplina como optativa. INFORMES: Proposta de 

evento sobre curricularização da extensão. Parceria SAAD/NTE/SEPT, Comissão de Extensão e PROEC 

(Profa Sandramara) .Às dezessete horas e quinze 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, 26 de maio de 2021. 


