
EXTRATO DA ATA N. 05/2021 , DE REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE ESTUDO 

DAS DEMANDAS DE CARGA HORÁRIA DIDÁTICA (CPEDD) 

No dia nove 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 a Profa Silvana Maria Carbonera, a Profa Janaína Brodzinski, o 

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

Moreira Roballo. Também se fizeram presentes para as discussões sobre o Assunto 2 da Ordem do Dia oa 

Prof João Eugênio Marynowski e o Prof Alexander R. Kutzke, respectivamente, Coordenador e Vice-

Coordenador do TADS. Havendo quórum, a presidente Profa Andreia iniciou a reunião. ORDEM DO DIA. 

Assunto 1) Aprovação da ata da reunião do dia 02/06/2021. Assunto 2) Conversa com a coordenação do 

TADS sobre a creditação da extensão. Assunto 3) Processo: 23075.024059/2021-58. Criação da disciplina 

de natureza optativa Informática Instrumental com código SEPT. Assunto 4) Processo: 23075.04445/2020-

85. Ajuste curricular do TADS aprovado em reunião do Conselho Setorial  do dia 07/06/2021. Assunto 5) 

Processo: 23075.029113/2021-51. Criação da disciplina de natureza obrigatória Informática Instrumental 

para o TS. Assunto 6) Processo: 23075.026449/2021-62. Adição curricular do TCI aprovada na reunião do 

Conselho Seorial do dia 07/06/2021. Assunto 7) Processo: 23075.01090/2021-37. Curricularização da 

Extensão do TCI aprovada na reunião do Conselho Setorial do dia 07/06/2021. Assunto 8) Processo: 

23075.024666/2021-18. Ajuste curricular do TGQ aprovado na reunião do Conselho Seorial do dia 

07/06/2021. Assunto 9) Edital de eleição para a CPEDD. DELIBERAÇÕES. Assunto 1) Feita a leitura e 

observações a Ata da Reunião foi aprovada por unanimidade. Assunto 2) Dada a palavra aos Profs João e 

Alexander foi apresentada a curricularização da extensão no TADS. Ajuste vai contemplar a criação de duas 

disciplinas para o TADS que venham computar o total de horas da extensão. Visando, num futuro, 

disciplinas ajustadas como créditos de extensão para 240 horas. Ainda está sob discussão no colegiado do 

curso propostas para a curricularização da extensão no TADS. A Profa Andreia pondera sobre as disciplinas 

de TCC que devem estar ligadas a projetos de extensão previamente ajustadas. Ainda, a Profa solicita 

informações se projetos já existentes podem entrar no computo da extensão a ser curricularizada, ao que foi 

sinalizado positivamente que sim pelos Coordenadores do curso. Também reforça, a Profa Andreia que um 

projeto extensionista esteja adequado à comunidade em estudo. Os coordenadores reforçam que a partir do 5. 

Semestre os estudantes deverão optar sobre um TCC com características acadêmicas já consolidades ou um 

TCC com características extensionistas. A Profa também reforça que esta proposta coloca a responsabilidade 

do cumprimento das horas de extensão a cargo do aluno, pois as atividades não estão atreladas às disciplinas 

obrigatórias.A Profa Silvana aponta pelas etapas tais como particpar das reuniões sobre a demanda, procurar 



no campo de estudo as demandas apontadas pela comunidade, trazer para o meio acadêmico as 

possibilidades e caminhos para soluções, o que irá caracterizara as vivências do processo extensionista. 

Encerrada, às 15h30, a participação dos Profs João Marynowski e Porf Alexander, respectivamente, 

Coordenador e Vice-Coordenador do TADS quanto às propostas de creditação apresentadas. Assunto 3) As 

informações estão sendo anexadas ao processo por parte das coordenações dos cursos, restando ainda alguns 

cursos, desta forma as discussões serão pautadas para a reunião desta Comissão na próxima semana. 

Assunto 4) Este processo já havia passado na CPEDD e atendendo aos trâmites foram feitas as alterações 

dos dados na planilha conforme aprovação no Conselho Setorial. Ressaltar que antes de ser submetida  ao 

Conselho Setorial as alterações devem passar pela CPEDD. Assunto 5) Com a não manifestação ainda por 

parte do Prof João sugere-se a retirada, momentaneamente, da pauta. Assunto 6) Realizadas as alterações na 

planilha. Assunto 7) Aguardando as portarias para informar, em definitivo, as disciplinas constantes do 

Curso. Assunto 8) Aguardando as portarias para informar, em definitivo, as disciplinas constantes do Curso. 

Assunto 9) A Profa Janaína apresentou a minuta do Edital para apreciação e considerações dos membros 

desta CPEDD. INFORMES: Não houve. Às dezesseis horas e cinquenta 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, 09 de junho de 2021. 


