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(EEFD) para enfrentamento da COVID-19 – 14 de agosto de 2020 

Este boletim tem a função de divulgar os resultados dos trabalhos da Comissão na 

semana de 10 a 14 de agosto. 

A comissão reorganizou a Semana de Acolhimento de calouros a partir do novo 

calendário divulgado pelo CEG. Realizou o segundo encontro com os docentes do 

Departamento de Arte Corporal no dia 11 de agosto, sobre o uso da plataforma Ava-

Moodle, contando mais uma vez com a atuação da professora Luciane Barcellos do 

Departamento de Biociências. Nesse encontro estiveram presentes 23 docentes e foram 

apresentados os procedimentos de acesso ao sistema, criação de turmas, utilização das 

ferramentas, inscrição de alunos, processos de avaliação entre outros. A professora 

Luciane escreveu os docentes no curso tutorial aberto na plataforma, para se 

familiarizarem com as ferramentas. No dia 13 de agosto, foi realizada a terceira reunião 

com o grupo de docentes dos demais departamentos, dando prosseguimento ao 

processo de criação de turmas e debate sobre a adequação das metodologias ao modo 

remoto. 

A professora Luciane Barcellos produziu um vídeo tutorial destinado à orientação dos 

discentes sobre o uso da plataforma Ava-Moodle. Este está sendo divulgado nas redes 

sociais através da ação dos centros acadêmicos de educação física e de dança. 

A comissão organizou uma escala entre docentes e técnicos para que os mesmos 

realizem a distribuição dos chips do Edital de Inclusão Digital da PR7 aos alunos 

selecionados. Essa atividade ocorrerá entre os dias 17 e 20 de agosto, de 11 às 19h. 

Segue em anexo a carta da direção com orientações aos discentes. 

A Comissão passou a contar com a participação da professora Maria Alice Motta do 

Departamento de Arte Corporal, que está à frente da organização da Semana de 

Acolhimento. A professora Angela Brêtas solicitou seu afastamento da Comissão, 

alegando motivos pessoais, o que foi acatado pela Comissão sem ressalvas. 

 

A semana que adentra é a última antes do retorno às atividades de aulas. Esperamos 

que todos os envolvidos estejam preparados. A Comissão se coloca à disposição do 

corpo social da EEFD para quaisquer dúvidas que surjam em relação aos procedimentos 

necessários ao bom curso das aulas. 

 

Att. 

Comissão GT-EEFD-COVID19 - Discentes Joyce Pedroso (CADAN) e Júlia Diniz (CAEFD), 

técnicos-administrativos Rosemary Casanova e Luiz Felipe Cavalcanti, docentes Frank W. 

Roberto, Michele Fonseca, Simone Chaves e Maria Alice Motta (coordenadora da 

semana de acolhimento). 

 

 



ANEXO 01 

Carta da direção aos discentes atendidos pelo edital de Inclusão Digital – 
PR7 

Prezado/a estudante da EEFD, 

Em razão de sua inscrição para o auxílio “inclusão digital”, realizada junto à PR-
7 da UFRJ, você teve sua solicitação aprovada e receberá um chip para acesso 
à internet, nos termos do edital. Estamos entrando em contato para informar que 
os chips serão entregues na Escola de Educação Física e Desportos (EEFD), 
seguindo o cronograma abaixo: 

- Dias 17 e 18/agosto (segunda e terça-feira) deverão ser entregues os 
chips para os alunos cujos nomes se iniciam pelas letras “A” até “K”; 

- Dias 19 e 20/agosto (quarta e quinta-feira) deverão ser entregues os 
chips para os alunos cujos nomes se iniciam pelas letras “L” até “Z” 

- O horário de atendimento será de 11 às 19 horas. 

- O acesso ao prédio será pela portaria principal (próxima ao 
Estacionamento). 

Os chips serão entregues no corredor em cima do parque aquático do prédio 
da EFFD; 

Marcas no chão serão utilizadas para demarcar o distanciamento necessário 
entre os estudantes. Considerando o momento que estamos passando, é preciso 
respeitar este distanciamento e evitar aglomerações; 
 
Leve a sua caneta para assinar o documento necessário na entrega do chip; 
 
Cada estudante ao ser chamado/a, deverá apresentar a carteira de identificação 
e assinar o documento para comprovação do recebimento do chip; 
 
O/A estudante só será atendido/a se estiver de máscara; 
 
Não será permitida a entrada de acompanhantes, exceto em casos especiais 
(menores de idade, pessoas com necessidades específicas, etc.); 

Cada estudante, após a assinatura, deverá sair pelo local indicado para a saída. 

Abraço carinhoso. 

Katya Gualter & Alexandre Palma - Direção EEFD/CCS-UFRJ 

 


