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Boletim informativo n° 10 da Comissão da Escola de Educação Física e Desportos 

(EEFD) para enfrentamento da COVID-19 – 04 de setembro de 2020 

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

os dias 21 de agosto e 04 de setembro. 

A Comissão realizou junto ao Corpo Social da EEFD, entre os dias 24 e 28 de agosto a 

Semana de Acolhimento, que, de acordo com os registros das atividades, contou com 

público de cerca de 600 (seiscentos) estudantes da UFRJ e de outras Instituições de 

Ensino Superior. De modo a avaliar o alcance e o impacto deste evento, será 

encaminhado ao Corpo Discente um breve questionário sobre as experiências 

individuais durante o Acolhimento (https://tinyurl.com/acolhimento2020aval), que 

deverá ser respondido até o dia 11 de setembro. 

Com o mesmo intuito, de promover espaços de interação entre o Corpo Social da 

Escola, mesmo durante o período da pandemia, será realizado na próxima semana (08 

a 11 de setembro) o IX Simpósio de Educação Física e Dança. A conferência de abertura 

acontecerá na terça-feira, 08 de setembro, às 18:00h e contará com a presença da 

Diretora, prof.ª Katya Gualter, e do Vice-Diretor, prof.º Alexandre Palma, da Escola de 

Educação Física e Desportos, da Secretaria do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte 

no Rio de Janeiro (CBCE/RJ), prof.ª Rosa Malena, e terá como conferencista o prof. 

Roberto Leher, da Faculdade de Educação (FE/UFRJ). Esta atividade será transmitida no 

canal do Simpósio: https://tinyurl.com/IXSEFD2020. A programação completa do 

evento se encontra disponível em: https://tinyurl.com/programacaosimposio2020 e 

recomendamos fortemente a participação de toda a comunidade acadêmica nesta 

atividade. 

A Comissão entende ser pertinente divulgar o canal de comunicação das coordenações 

de curso e das chefias de departamento para estudantes que estejam enfrentando 

problemas durante o Período Letivo Excepcional (PLE), facilitando, desta forma, a 

comunicação entre discentes e responsáveis pelas atividades do PLE: 

 

Coordenação e Secretaria de Licenciatura Ed. Física - licenciaturaef@eefd.ufrj.br 

Coordenação e Secretaria do Bacharelado Ed. Física - graduacao@eefd.ufrj.br 

Coordenação e Secretaria dos Cursos de Dança - bach-d@eefd.ufrj.br 

Departamentos de Arte Corporal - bach-d@eefd.ufrj.br 

Departamentos Biociências - biocien@eefd.ufrj.br 

Departamento de Corridas - corridas@eefd.ufrj.br 

Departamento de Ginástica - dp.ginastica@gmail.com 

Departamento de Jogos - jogos.eefd@gmail.com 

Departamento de Lutas - nilo.pedro@eefd.ufrj.br 

 

Da mesma forma, algumas informações pertinentes ao PLE requerem maior 

divulgação, como: 

1. Excepcionalmente, matrícula e disciplinas podem ser trancadas até o último dia 

de aulas; 



   

 

Universidade do Brasil – UFRJ 
 

 

Escola de Educação Física e Desportos 
 

 

2. Excepcionalmente, pode-se cursar menos de 06 (seis) créditos; 

3. Excepcionalmente, situações de sobreposição de horário podem ser resolvidas, 

nos casos de disciplinas assíncronas; 

4. Quebra de pré-requisito e concomitâncias de disciplinas devem ser solicitadas 

junto à coordenação de curso; 

5. Somente estudantes que tiverem suas inscrições regularizadas pelo SIGA, após 

período de alteração, poderão cursar as disciplinas e ter suas notas lançadas ao 

final do período. Portanto, se sua inscrição apresentar alguma inconsistência 

(não constar da pauta do professor), procure a coordenação do seu curso. 

 

Att. 

Comissão GT-EEFD-COVID19 - Discentes Adriano Zarlam (CADAN) e Júlia Diniz (CAEFD), 

técnicos-administrativos Rosemary Casanova e Luiz Felipe Cavalcanti, docentes Frank 

W. Roberto, Maria Alice Motta, Michele Fonseca e Simone Chaves. 

 

 


