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Boletim informativo n° 11 da Comissão da Escola de Educação Física e Desportos 

(EEFD) para enfrentamento da COVID-19 – 18 de setembro de 2020 

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

dias 04 e 18 setembro. 

O Conselho de Ensino de Graduação – CEG da UFRJ aprovou, no dia 09 de setembro, os 

calendários dos períodos letivos regulares, que terão duração de 12 semanas com 

intervalos de 15 dias para os atos acadêmicos. O semestre 2020/1 será de 30/11/20 a 

06/03/21; já 2020/2 acontecerá de 22/03/21 a 12/06/21. Lembrando que, em reunião 

anterior, o conselho deliberou o início do período de 2021/1 para junho de 2021. Na 

segunda-feira, dia 21/09, haverá uma reunião de Conselho Departamental na EEFD com 

pauta única sobre as férias docentes.  

Com o Período Letivo Excepcional em curso, a comissão iniciará um movimento de 

mapeamento e coleta de dados a fim de compreender como ele tem se 

operacionalizado nas diferentes esferas e segmentos da EEFD. O propósito será uma 

escuta ampliada à comunidade EEFD para levantamento de experiências, dificuldades, 

entraves e potências que subsidiem uma análise mais consistente, tanto para os 

semestres seguintes, quanto para processos decisórios necessários nesse percurso. 

No dia 14 de setembro, as professoras Ana Maria Fontoura, Luciane Barcelos e o 

professor Pintor, fizeram um bate papo para orientação sobre as Atividades 

Complementares no curso de Licenciatura em Educação Física, o vídeo pode ser 

acessado no endereço: https://www.youtube.com/watch?v=IWhLXkGeFbw. No curso 

de bacharelado, a responsável foi a prof. Bianca Miarka, e o vídeo explicativo está 

disponível em https://www.youtube.com/watch?v=1T2qjdX0lso&t=4s. 

O IX Simpósio de Educação Física e Dança aconteceu durante a semana de 08 a 11 de 

setembro, e toda a sua programação pode ser acessada pelo endereço:  

https://tinyurl.com/IXSEFD2020 

Por fim, gostaríamos de comunicar aos mais de seiscentos participantes da semana de 

acolhimento da EEFD que os certificados estão sendo providenciados, com um pouco 

mais de tempo que o previsto, em função do volume de interesse e participação. 

Sem mais para este momento, esperamos encontrar toda a comunidade EEFD bem, nas 

possibilidades que o contexto atual nos limita.  

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. 
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