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Boletim informativo n° 03 da Comissão da Escola de Educação Física e Desportos 

(EEFD) para enfrentamento da COVID-19 – 10 de julho de 2020 

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

04 de julho a 10 de julho. 

Nesse período a comissão realizou suas reuniões com o objetivo de finalizar a minuta da 
resolução da EEFD que orienta esse Período Letivo Excepcional (PLE). Como forma de dar um 
avanço em questões importantes, os professorxs Katya Gualter e Alexandre Palma, como 
direção da EEFD, foram convidados a participar desta etapa de elaboração. 
A seguir, a estratégia adotada foi a de solicitar aos seis departamentos que reunissem seus 
corpos deliberativos para debaterem e contribuírem a partir do texto construído pela 
comissão. Essas reuniões aconteceram nos dias 09 e 10 de julho e foram recolhidas 
contribuições que serão encaminhadas para apreciação da Congregação da EEFD, agendada 
para o próximo dia 15 de julho, que deliberará sobre sua redação final. 
Na próxima segunda-feira, dia 13, será realizada uma reunião com os coordenadores de curso 
para uma apreciação do levantamento dos alunos concluintes e das disciplinas que necessitam 
ser oferecidos para o atendimento dessa demanda. Após isso, o documento será encaminhado 
para a Congregação da EEFD. 
A Comissão entende que esse momento de compartilhamento da construção desta resolução 

com o corpo social da EEFD através dos departamentos é uma metodologia importante para o 

entendimento desse documento, além de ser um instrumento importante da escola, que vai 

representar as diversas vozes que a constituem.  

Mais uma vez, 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. 

 

 


