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Boletim informativo n° 05 da Comissão da Escola de Educação Física e Desportos 

(EEFD) para enfrentamento da COVID-19 – 24 de julho de 2020 

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

19 de julho a 24 de julho. 

A comissão acompanhou e orientou as coordenações de curso durante os processos ligados aos 

atos acadêmicos visando seguir a Resolução EEFD-001/2020. Entendendo que ainda havia 

algumas dúvidas, foi elaborada mais uma lista de recomendações (em anexo). 

Para iniciar o processo de atualização dos docentes visando o uso das plataformas indicadas 

para as atividades remotas, foi agendado para o dia 27 de julho, das 14h às 16h, o primeiro 

encontro com os técnicos Mariana Casanova e João Cabral em sala de conferência a ser 

divulgada. 

Houve a substituição na Comissão (por desejo da mesma) da aluna representante do Cadan 

Maria Fernanda de Moraes pela aluna Joyce Pedroso. 

 

Siga as orientações dos órgãos de saúde, use máscara, cuide-se e cuide do próximo como a si 

mesmo. 

Att. 

Comissão EEFD para Enfrentamento da COVID-19 - Discentes Joyce Pedroso (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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ANEXO 01 

Recomendações adicionais da Comissão EEFD para enfrentamento da COVID-19  

- Avaliações: Os processos de avaliações devem ser feitos de modo a contemplar a todos os 

estudantes, inclusive aqueles que só terão o celular como acesso. Deste modo, é necessário 

estabelecer um prazo mínimo de entrega e não realizar provas "ao vivo"; 

- Calouros: Os calouros não serão impedidos de se inscrever em disciplinas caso existam vagas 

ociosas, entretanto, deve-se priorizar a participação em atividades, projetos, e ações que 

possam ser contabilizadas como Atividades Complementares. As coordenações devem orientá-

los nesse sentido. A Comissão está elaborando uma proposta de calendário de atividades que 

será divulgada em breve; 

- Concluintes: Os departamentos devem disponibilizar junto à coordenação uma lista de 

docentes disponíveis para orientar Trabalhos de Conclusão de Curso, para que os alunos possam 

entrar em contato 

- Quantidade de Vagas: De acordo com a Resolução 01/2020 da EEFD, aprovada em 

Congregação, o número de vagas por turma deverá respeitar o teto de 20 alunos/as; 

- Gravação das aulas – Existe a possibilidade de serem realizadas diretamente nas plataformas 

de conferência, nas lives das redes sociais, bem como diretamente pelo docente; 

- Plataformas: As plataformas utilizadas como ferramenta para realizar as aulas serão AVA - 

Ambiente Virtual de Aprendizagem, e o Google ClassRoom. No entanto, até que haja um 

treinamento com os docentes a fim de que estejam aptos para o uso destes instrumentos, 

podem ser utilizadas as ferramentas nas quais estejam mais capacitados; 

- Outras orientações encontram-se no documento Guia da UFRJ para o Ensino Remoto 

Emergencial, disponível em https://conexao.ufrj.br/wp-content/uploads/sites/6/2020/07/guia-

ERE.pdf 

 


