
EXTRATO DA ATA N. 04/2021 , DE REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE ESTUDO 

DAS DEMANDAS DE CARGA HORÁRIA DIDÁTICA (CPEDD) 

No dia dois de junho 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 inicou sua presença na reunião a partir da 

Ordem do Dia Assunto 2 em virtude de presença em outra reunião. Também se fizeram presentes para as 

discussões sobre o Assunto 1 da Ordem do Dia a Profa Juliana da Silva Passos, Coordenadora do TS e Profa. 

Prila Leliza Calado, Vice-Coordenadora do TSE. Havendo quórum, a presidente Profa Andreia iniciou a 

reunião. ORDEM DO DIA. Assunto 1) Conversa com a coordenação do TS sobre a creditação da extensão. 

Assunto 2) Aprovação da ata da reunião do dia 26/05/2021. Assunto 3) Aprovação do parecer solicitado 

pelo TGQ sobre ajuste curricular – Processo: 23075.024666/2021-18. Assunto 4) Retorno da consulta aos 

Professores sobre a disciplina de Informática Instrumental (código SEPT) no curso de Secretariado como 

obrigatória. Assunto 5) Minuta do edital para eleição da CPEDD. DELIBERAÇÕES. Assunto 1) As 

Professoras Juliana e Prila, respectivamente, Coordenadora e Vice Coordenadora do Curso TS apresentaram 

a proposta de creditação da extensão do curso em tela. Informaram, na fala, a preocupação na atualização do 

PPC do Curso. A Profa Flávia ponderou a necessidade de aproveitar o momento revisional do curso para 

atualizar dos documentos e diretrizes das disciplinas ofertadas, como um todo. A Profa Silvana perguntou às 

Coordenadoras qual a possibilidade de pesquisar junto aos egressos a opinião sobre a formação no sentido de 

obter subsídios para reestruturação do curso do ponto de vista da disciplina de Direito e sua aplicabilidade no 

exercício profissional. O Prof Guilherme chamou à atenção sobre a disciplina que está sob a 

responsabilidade do Prof Júlio Martins tendo em vista a proximidade da aposentadoria do Prof e da 

relevância deste encargo dentro da formação do curso. A Profa Juliana respondeu que está precupada com 

esta questão e informou à CPEDD que tem procurado alguns Professores para resolver este futuro problema. 

Também disse sobre as tratativas iniciais com outros Professores para assumirem a disciplina Matemática 

Financeira. A Profa Flávia retomou a palavra salientando que a carga horária de todos os Professores podem 

ser compartilhadas entre os diversos cursos que possuem esta área de conhecimetno em suas grades. Na 

esteira da discussão o Prof Guilherme levantou a possibilidade dos cursos TGQ, TGP e TS apontarem um 

mesmo caminho para disciplinas de Contabilidade em suas grades. A Profa Andreia apontou as dificuldades 

para adequar a carga horária dos Professores da área para cumprir e assumir a disciplina de Informática 

Instrumental como obrigatória no TS. Ainda ressalta a dificuldade de um Professor fixar sua carga horária na 



disciplina. Encerrada, às 15h40, a participação das Profas Juliana e Prila, respectivamente, Coordenadora e 

Vice-Coordenadora do TSE quanto às propostas de creditação apresentadas.  Assunto 2) Feita a leitura e 

observações a Ata da Reunião foi aprovada por unanimidade. Assunto 3)  Apreciado pedido de ajuste 

curricular com resposta à coordenação do curso com dados incluídos na planilha. Assunto 4) A pauta está 

sendo discutida no âmbito dos cursos, e Professores afetados pela proposta. A Profa Andréia abrirá processo 

solictando à Profa Juliana a importância da disciplina no TS e solicitando à coordenação do TADS para 

indicar Professor para assumir a disciplina. Assunto 5) A Profa Janaína apontou dúvidas quanto aos 

interstícios de mandatos sendo 02(duas) vagas para o mandato de Julho2021 a junho2023 e 01(uma)vaga 

para o mandato de Agosto2021 a Junho2022. A Profa Flávia ponderou que tal fato já aconteceu em outra 

Comissão do SEPT apenas reforça o fato de que esta condição deva estar clara no Edital que será aberto. A 

Profa Janaína trouxe, também, a dúvida quanto a publicização da composição atual da CPEDD, e seus 

respectivos mandatos, para que os candidatos saibam as vagas contempladas no certame. INFORMES: 

Proposta de evento sobre curricularização da extensão. Parceria SAAD/NTESEPT, Comissão de Extensão e 

PROEC (Profa Sandramara) .Às dezessete horas e trinta 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, 02 de junho de 2021. 


