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Boletim informativo n° 02 da Comissão da Escola de Educação Física e Desportos 

(EEFD) para enfrentamento da COVID-19 – 03 de julho de 2020 

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

29 de maio a 03 de julho. 

Em função das orientações das Resoluções CEG nº 03, de 17 de junho de 2020 e nº 04, de 17 
de junho de 2020, a Comissão atuou no sentido de buscar junto aos coordenadores das 
graduações da EEFD, um quadro preciso acerca do número de alunos em condições de 
conclusão de curso em 2020/01. Foi detectado que os casos apresentam as seguintes 
naturezas: 
- Alunos com totalização de disciplinas, aguardando colação de grau; 
- Alunos com totalização de disciplinas, devendo somente o trabalho de conclusão de curso ou 
memorial; 
- Alunos com pendências em relação às Atividades Curriculares Complementares; 
- Alunos com pendências em relação a Estágio Curricular; 
- Alunos com pendências em poucas disciplinas para a integralização; 
- Alunos com situação irregular no ENADE. 
 
Em paralelo a este levantamento, a Comissão convidou os servidores técnicos Mariana 

Casanova e João Mors Cabral, que haviam sido designados pela direção da EEFD para o 

treinamento das plataformas digitais indicadas para aplicação em trabalho remoto, a fim de 

apresentarem os resultados de seus treinamentos. Esta ação teve o objetivo de obter 

informações mais seguras acerca dos perfis das plataformas indicadas, além de organizar uma 

estratégia de multiplicação deste treinamento junto ao corpo docente da EEFD, visando a 

possibilidade de um retorno às atividades de aula, com prioridade para os alunos concluintes 

que atendam ao perfil indicado pelo Art. 2º da Resolução 04/20, acima citada. 

Compreendendo que as referidas Resoluções indicam com clareza o caráter facultativo das 

unidades aderirem ao ensino emergencial remoto, a Comissão tem procurado, desta forma, 

ampliar a discussão acerca do possível emprego do uso das plataformas e do modelo não 

presencial, visando orientar e atender às possíveis demandas que virão após discussões nos 

Colegiados Internos da EEFD. 

Seguindo esta linha de ação, a Comissão iniciou a elaboração de uma minuta de Resolução 

Interna a ser aprovada em Congregação que oriente e sistematize qualquer iniciativa que 

venha a ser proposta como metodologia alternativa com caráter remoto, visando unificar ou 

mesmo definir de forma explícita os recursos e as ferramentas digitais a serem empregadas. 

Esta medida servirá para nortear os alunos, evitando que sejam submetidos a modelos 

diversos, dificultando a realização de suas atividades acadêmicas. 

Outro ponto debatido referiu-se às atividades junto à Faculdade de Educação. De acordo com 

o relato da Prof.ª Kalyla Maroun (FE/UFRJ), todos os/as docentes de Prática de Ensino têm se 

reunido semanalmente e, apesar de ainda não terem chegado a uma decisão final, estão 

configurando um Plano de Curso Emergencial de Prática de Ensino. para estes tempos de 

pandemia, apenas para alunos/as concluintes. Entretanto, ainda não foi definido quem 

poderia ser enquadrado neste perfil, com relação à carga horária de estágio que deve.  
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Cabe ressaltar que devido ao descompasso de informações publicadas pelos diversos órgãos 

da UFRJ, e replicadas de acordo com os interesses das mídias abertas, que geraram dúvidas 

detectadas junto aos alunos/as, a Comissão julga importante destacar os seguintes pontos: 

- As Resoluções deixam claro que a adoção do modelo de ensino não presencial é de caráter 

facultativo tanto ao corpo docente quanto ao corpo discente, ficando a decisão por conta de 

suas instâncias deliberativas; 

- O CEG aprovou, no dia 01 de julho de 2020, o Calendário Acadêmico do Período Letivo 

Excepcional. Neste período poderão ser ofertadas disciplinas remotas para todos os discentes 

da graduação da UFRJ, DE ACORDO COM DECISÃO DAS UNIDADES. As datas são estas:  

- Duração do Período: 10 de agosto de 2020 a 31 de outubro de 2020 (12 semanas letivas) 
- Abertura de turmas e inscrição direta dos concluintes – realizada pelos coordenadores (17 a 
25 de julho) 
- Inscrição em disciplinas no SIGA (27 de julho a 06 de agosto) 
- Período de alteração de disciplinas (10 a 22 de agosto) 
- Período de trancamento de disciplinas e de matrícula (10 de agosto a 31 de outubro); 
- Lançamento de notas (01 a 14 de novembro)  
 
A Comissão agradece ao corpo social da EEFD que tem dado demonstrações de compreensão 

das atribuições, bem como do alcance e da responsabilidade deste trabalho. Não é demais 

destacar que o trabalho da Comissão está voltado para questões bastante complexas e que 

requerem muita reflexão, pois lida com dinâmicas que envolvem uma parcela significativa da 

nossa sociedade. Cabe a cada elemento deste corpo social participar do processo deliberativo 

das proposições que daqui advirem, dentro de suas instâncias representativas. Permaneçam 

com todas as medidas que se mostram necessárias para a contenção e futura erradicação 

desta grave crise sanitária. 

Att. 

Comissão GT-EEFD-COVID19 - Discentes Maria Fernanda de Moraes (CADAN) e Júlia Diniz 

(CAEFD), técnico-administrativos/as Rosemary Casanova e Luiz Felipe Cavalcanti, docentes 

Angela Brêtas, Frank W. Roberto, Michele Fonseca e Simone Chaves. 

 

 


