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Boletim informativo n° 09 da Comissão da Escola de Educação Física e Desportos 

(EEFD) para enfrentamento da COVID-19 – 21 de agosto de 2020 

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

semana de 17 a 21 de agosto. 

A Comissão discutiu, ao longo da semana, as perspectivas para as ações a serem 

concretizadas após o Período Letivo Excepcional, que inaugurará atividades virtuais de 

aulas para os cursos presencias, na UFRJ. Nesta perspectiva, entendendo que as 

discussões iniciadas no dia 14/08, no Conselho de Ensino de Graduação (CEG), sobre os 

momentos “pós-PLE” devem alcançar todos os níveis e segmentos da Universidade, a 

comissão optou por estabelecer alguns princípios norteadores das discussões, 

entendendo que estas premissas balizarão as datas a serem delimitadas pelos 

Departamentos e segmentos nas proposições a serem construídas. São eles: 

1. Não haverá qualquer atividade presencial antes da vacinação em massa da 

população; 

2. Deverão ser garantidos acesso à internet e equipamentos a estudantes e condições 

de trabalho a docentes e técnicos; 

3. Deverão ser garantidos todos os direitos trabalhistas dos/as trabalhadores/as 

docentes e técnicos, como os dias de férias remuneradas, 45, no caso de docentes, 

e 30, para técnicos/as-administrativos; 

4. Tempo hábil para a execução dos atos acadêmicos, durante e após os semestres 

letivos, sejam regulares ou excepcionais. 

 

A Comissão destaca, ainda, que: 

1. O CEG deliberará sobre calendários propostos a partir dos Centros, não cabendo 

encaminhamentos diretos das unidades acadêmicas; 

2. As deliberações de momento tratam tão e somente do ano de 2020 e seus 

respectivos semestres letivos. Os anos subsequentes serão definidos 

posteriormente; 

3. Semestres regulares possuem legislações próprias que devem ser respeitadas em 

caso desta opção para o “pós-PLE”, dentre as quais a obrigatoriedade de oferta do 

quadro completo de disciplinas e de participação docente; 

4. Períodos Letivos Excepcionais são opcionais e respeitam especificamente as 

Resoluções CEG nº 03/2020 e nº 04/2020; 

5. A Lei 14.040, de 18 de agosto de 2020, autoriza a redução do número de dias 

letivos somente durante o período de calamidade pública, decretado até 31 de 

dezembro de 2020. 

Desta forma, ressalta-se que todo o corpo social da EEFD deverá, ao longo da próxima 

semana, discutir e preparar propostas de calendário para o ano de 2020 a serem 

apreciadas na próxima reunião da Egrégia Congregação, que elaborará uma proposta 

da EEFD, a ser apresentada ao Centro de Ciências da Saúde (CCS), na reunião de 31/08, 

onde será definida a proposta do CCS. 
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A Comissão reforça o convite à participação de toda a comunidade na Semana de 

Acolhimento de calouros, que acontecerá de 24/08 a 28/08 e terá atividades 

transmitidas através da página da Escola: https://www.youtube.com/channel/UCHXqtXs-

A4HonCWOoROtzOQ. A programação segue em anexo. 

 

Relembramos que a professora Luciane Barcellos produziu um vídeo tutorial destinado 

à orientação dos discentes sobre o uso da plataforma AVA-Moodle. Este pode ser 

acessado no endereço: https://www.youtube.com/watch?v=kASL1fP5h3o. 

A semana que adentra é a do retorno às atividades de aulas. Esperamos que todos os 

envolvidos estejam ambientados. 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). 
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