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Boletim informativo n° 04 da Comissão da Escola de Educação Física e Desportos 

(EEFD) para enfrentamento da COVID-19 – 17 de julho de 2020 

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

13 de julho a 17 de julho. 

Após as últimas reuniões realizadas com as coordenações de curso no dia 13 de julho, a 

Comissão recolheu as contribuições advindas dos debates, as sistematizou em uma minuta que 

foi encaminhada à direção da EEFD. 

No dia 16 de julho, a minuta foi apreciada pela Egrégia Congregação e a versão final aprovada 

segue, em anexo (anexo 01).  

No dia 17 de julho, a Comissão elaborou um documento com orientações visando 

operacionalizar os atos acadêmicos referidos à Resolução (anexo 02). 

Observação importante: 

Aproveitamos para informar que os editais de Auxílio Emergencial Temporário e Auxílio Inclusão 

Digital - Equipamentos, encontram-se disponíveis no site https://politicasestudantis.ufrj.br/. 

Segue cronograma: 

Inscrições: 20 a 24 de julho de 2020 (Inscrições no SIGA) 

Resultado: 30 de julho de 2020 

Recursos: 31 de julho a 4 de agosto de 2020 

 

Mais uma vez, permaneçam com todas as medidas que se mostram necessárias para a 

contenção e a 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. 
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Resolução EEFD/UFRJ n.º 001, de 16 de julho de 2020. 

Dispõe sobre o funcionamento do 
Período Letivo Excepcional (PLE) no 
âmbito do ensino de Graduação da 
EEFD/UFRJ, durante o período de 
pandemia da COVID-19. 
 

A ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE 

JANEIRO, através de sua Egrégia Congregação, no uso de suas atribuições, estabelece, em 

caráter excepcional, na forma de Resolução Emergencial, procedimentos e protocolos para a 

realização de atividades acadêmicas durante o período de distanciamento social decorrente da 

pandemia da COVID-19, CONSIDERANDO: 

 

a) As recomendações sanitárias de preservação da vida durante o período de pandemia 

da COVID-19; 

b) As especificidades dos Cursos de Graduação sob responsabilidade da EEFD/UFRJ, a 

situação atípica do Ensino de Graduação presencial decorrente da pandemia da 

COVID-19, e a necessidade de oferta de atividades não presenciais durante o Período 

Letivo Excepcional;  

c) A Portaria MEC n.º 544, de 16 de junho de 2020, que dispõe sobre a substituição das 

aulas presenciais por aulas em meios digitais, enquanto durar a situação de pandemia 

da COVID-19; 

d) A Nota Técnica n.º 32/2020/ASSESSORIA-GAB/GM/GM que versa sobre a 

reorganização do calendário escolar, e sobre a possibilidade de cômputo de atividades 

não presenciais para fins de cumprimento da carga horária mínima anual, em razão da 

pandemia da COVID-19;  

e) As Resoluções CEG n.º 03, de 17 de junho de 2020, e n.º 04, de 19 de junho de 2020;  

f) As demandas acadêmicas apresentadas pelo Corpo Discente da EEFD/UFRJ; 

g) As análises realizadas pela Comissão da Escola de Educação Física e Desportos (EEFD) 

para Enfrentamento da COVID-19; 

h) A necessidade de normatização dos procedimentos no âmbito do Ensino de Graduação 

na EEFD/UFRJ; 

i) Que as aulas presenciais relativas ao semestre letivo regular de 2020/1 se encontram 

suspensas;  

j) Que o Período Letivo Excepcional NÃO SUBSTITUIRÁ O PERÍODO REGULAR 2020/1. 
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RESOLVE:  

 

Art. 1º. Autorizar, em caráter excepcional e observados os dispositivos legais pertinentes, a 

realização de atividades pedagógicas não presenciais enquanto persistirem as restrições 

sanitárias de contingência da proliferação da pandemia da COVID-19. 

Art. 2º. Ofertar disciplinas obrigatórias, de escolha restrita, de escolha livre e condicionada, 

bem como atividades de orientação de Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC), que atendam a 

estudantes potenciais concluintes dos cursos de graduação. 

§1º - A oferta a que se refere o caput deste artigo será prioritária para estudantes 

potenciais concluintes; 

§2º - Para fins desta Resolução, potenciais concluintes são estudantes com até 32 

créditos pendentes para a conclusão do curso de graduação; 

§3º - As turmas de disciplinas ofertadas remotamente no Período Letivo Excepcional 

deverão ter o limite máximo de 20 vagas; 

§4º - As vagas ociosas nas disciplinas ofertadas durante o PLE poderão ser ocupadas 

por discentes não enquadrados na categoria de potenciais concluintes; 

§5º - As atividades pedagógicas não presenciais de que trata o caput deste artigo 

deverão ser, preferencialmente, de caráter síncrono e assíncrono; 

§6º - No caso das atividades síncronas, os conteúdos deverão ser obrigatoriamente 

disponibilizados nas plataformas indicadas, incluindo o referencial bibliográfico; 

§7º - As aulas ministradas durante o Período Letivo Excepcional deverão ter duração 

máxima de 02 (duas) horas, por encontro; 

§8º - Deverá ser utilizada, preferencialmente, a plataforma disponível através da 

Intranet da UFRJ. 

 

Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação com validade enquanto 

perdurarem os efeitos da pandemia da COVID-19 sobre o Estado do Rio de Janeiro e o Brasil, e 

atendendo às orientações da Reitoria da UFRJ. 
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Informações complementares com base nas Resoluções do CEG nº 03 e nº 04 de 2020 

 

1- A adoção de atividades pedagógicas não presenciais é de caráter facultativo ao Corpo 

Docente; 

2- A adesão às atividades pedagógicas não presenciais é de caráter facultativo ao Corpo 

Discente; 

3- Ficará assegurado o direito do estudante que não optar pelas atividades pedagógicas 

não presenciais, de retomar suas atividades acadêmicas presenciais após o 

restabelecimento do calendário acadêmico regular da UFRJ; 

4- Estão autorizados, em caráter excepcional, enquanto persistirem restrições sanitárias 

de contingência da proliferação da pandemia da COVID-19:  

I. O trancamento de disciplinas;  

II. O trancamento de matrícula, disposto na Resolução CEG n.º 03/2008, com a 

interrupção da contagem do prazo máximo de integralização do Curso;  

III. A inscrição em disciplinas de estudantes que possuam débitos referentes à 

retenção indevida de livros de bibliotecas, ou de qualquer outro material de 

ensino pertencente à UFRJ;  

IV. A não reprovação por frequência durante o Período Letivo Excepcional. 

5- Os Departamentos deverão informar à Direção da EEFD, para posterior envio à Pró-

Reitoria de Graduação (PR-1), a relação das disciplinas que serão oferecidas, bem 

como as formas de avaliação do processo ensino-aprendizagem; 

6- As atividades pedagógicas não presenciais, e suas respectivas avaliações, deverão ser 

acompanhadas pela Comissão de Orientação e Acompanhamento Acadêmico (COAA) 

do Curso, ou por Comissão composta por seus integrantes, criada para este fim 

específico, respeitado o disposto na Resolução CEG n.º 02/16; 

7- A UFRJ deverá disponibilizar aos discentes e docentes enquadrados como Pessoas com 

Deficiência recursos de acessibilidade necessários para o acompanhamento dos 

conteúdos ofertados. 
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Calendário Período Letivo Excepcional (aprovado pelo CONSUNI em 09/07/2020) 

 

1. Período Letivo Excepcional 1 (PLE1) 

Duração: 10 de agosto de 2020 a 31 de outubro de 2020 (12 semanas letivas) 

17 a 25 de julho: abertura de turmas e inscrição direta dos concluintes – realizada pelos 

coordenadores 

27 de julho a 06 de agosto: inscrição em disciplinas no SIGA 

10 a 22 de agosto: período de alteração de inscrição em disciplinas 

10 de agosto de 2020 a 31 de outubro de 2020: período de trancamento de disciplinas e de 

matrícula 

01 a 14 de novembro: Lançamento de notas 



ANEXO 02 – ORIENTAÇÕES DA COMISSÃO 

Após a aprovação da Resolução 001 da EEFD, a Comissão EEFD para enfrentamento da COVID-

19 entende que é importante que fiquem bem delineados os passos a serem tomados para a 

execução dos atos acadêmicos para o Período Letivo Excepcional 01 (PLE); 

Cabe ao/às coordenadores de cursos em conjunto com a secretaria acadêmica: 

1- Identificar os/as estudantes potenciais concluintes (realizado em etapa anterior);  

2- Realizar o levantamento das disciplinas obrigatórias necessárias para os/as estudantes 

identificados como potenciais concluintes (realizado em etapa anterior); 

3- Informar aos departamentos as disciplinas identificadas no item 02; 

4- Realizar a abertura das turmas identificadas no item 02 e das disciplinas eletivas, em 

acordo com os respectivos docentes responsáveis; 

5- Realizar a inscrição do/da estudante no SIGA nas disciplinas obrigatórias e orientá-lo/la 

a se inscrever nas disciplinas eletivas. 

 

Cabe ao estudante identificado como potencial concluinte: 

1- Informar à coordenação de seu curso se tem interesse em realizar as disciplinas 

ofertadas; 

2- Observar se há horários sobrepostos; 

3- Manter o docente informado acerca das dificuldades enfrentadas ao longo do período 

e buscar a melhor solução em conjunto; 

4- Buscar interlocução através da COAA do seu curso, em caso da permanência das 

dificuldades enfrentadas. 

 

Cabe à Comissão de Orientação e Acompanhamento Acadêmico: 

1- Acompanhar o percurso do Período Letivo Excepcional de acordo com as Deliberações 

da Congregação da EEFD; 

2- Intermediar a relação docente e estudante, visando apontar soluções para eventuais 

problemas; 

 

Cabe aos Chefes de Departamento: 

1- Encaminhar a distribuição entre os docentes das disciplinas obrigatórias, constantes na 

listagem apresentada pela coordenação de curso e necessárias aos estudantes 

concluintes; 

2- Encaminhar a previsão de turmas de disciplinas obrigatórias, elencadas a partir do item 

01, a serem ofertadas no PLE; 

3- Encaminhar a previsão de turmas de disciplinas eletivas a serem ofertadas no PLE; 

4- Priorizar a abertura de turmas sob a responsabilidade de professores substitutos. 

 

Cabe aos docentes: 

1- Caso sua disciplina seja oferecida no PLE, organizá-la de acordo com as orientações da 

Resolução 01/2020 da EEFD; 



2- Manter contato com a COAA e com a coordenação de curso;  

 

Cabe ao estudante não identificado com o perfil de potencial concluinte: 

1- Observar a oferta de vagas ociosas (não preenchidas pelos estudantes potenciais 

concluintes) nas disciplinas disponíveis no SIGA e realizar a inscrição de acordo com o 

calendário divulgado; 

2- Seguir as orientações do docente responsável. 

3- Manter o docente informado acerca das dificuldades enfrentadas ao longo do período 

e buscar a melhor solução em conjunto; 

4- Buscar interlocução através da COAA do seu curso, em caso da permanência das 

dificuldades enfrentadas. 

 

Calendário do Período Letivo Excepcional (PLE): 

Duração: 10 de agosto de 2020 a 31 de outubro de 2020 (12 semanas letivas)  

17 a 25 de julho: abertura de turmas e inscrição direta dos concluintes – realizada pelos 

coordenadores  

27 de julho a 06 de agosto: inscrição em disciplinas no SIGA  

10 a 22 de agosto: período de alteração  

10 de agosto de 2020 a 31 de outubro de 2020: período de trancamento de disciplinas e de 

matrícula  

01 a 14 de novembro: Lançamento de notas 

 


