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Boletim informativo n° 12 da Comissão da Escola de Educação Física e Desportos 

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

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

dias 19 de setembro e 19 de outubro. 

O Conselho de Ensino de Graduação – CEG da UFRJ estabeleceu, no dia 07 de outubro, 

regras de transição entre o Período Letivo Excepcional e reinício do ano letivo de 2020 

na modalidade remota (anexo 01). 

O Conselho Universitário – CONSUNI da UFRJ estabeleceu, no dia 08 de outubro, o 

calendário das atividades acadêmicas não presenciais de Ensino para o ano letivo de 

2020 após o Período Letivo Excepcional (PLE). Foram confirmadas as datas estabelecidas 

pelo Conselho de Ensino e Graduação, já divulgadas por esse boletim. Em resumo: 

2020/1: 30/11/20 a 06/03/21 

2020/2: 22/03/21 a 12/06/21 

A Comissão Especial para Acompanhamentos das Atividades Não Presenciais (CEANP) 

divulgou na última semana um formulário buscando dar voz a todos os segmentos da 

UFRJ para acompanhamento do Período Letivo Excepcional, e construção das 

possibilidades futuras em decorrência da continuidade da pandemia de COVID-19. 

Reforçamos a solicitação para que discentes, docentes e técnicos preencham os 

formulários: 

Discentes: https://forms.gle/nPVR1PjLufBD4B8H6 

Docentes: https://docs.google.com/forms/d/1uAVbctkQw-

sC6DCiRHG0CejzblfLXKA0oo1vzWhZ4ec/edit?usp=sharing_eil&ts=5f7d5250 

Técnicos-administrativos: https://forms.gle/BRCGyBzDh2Fys4G47 

Como exposto no Boletim Informativo nº 11, a Comissão de Enfrentamento da EEFD 

realizará reuniões com os diferentes segmentos da EEFD para compreender como o 

Período Letivo Excepcional tem se operacionalizado. 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. 

A reunião com as coordenações será realizada dia 03/11, às 10h. Buscando possibilitar 

maior participação, para professores haverá dois horários:  04/11, as 14h e 05/11, as 

10h. Posteriormente convocaremos também reuniões com os discentes. 

A Comissão TCC Licenciatura e Bacharelado realizará de 02 a 06 de novembro mais uma 

rodada de apresentações de TCC por videoconferência. Nos anexos 02 e 03 encontram-

se o documento com os procedimentos que irão nortear todo o processo de pré-

inscrição, recolha de notas e assinaturas, entrega, apresentação e lançamento de notas, 

bem como documento com as especificações do pôster.  

https://forms.gle/nPVR1PjLufBD4B8H6
https://docs.google.com/forms/d/1uAVbctkQw-sC6DCiRHG0CejzblfLXKA0oo1vzWhZ4ec/edit?usp=sharing_eil&ts=5f7d5250
https://docs.google.com/forms/d/1uAVbctkQw-sC6DCiRHG0CejzblfLXKA0oo1vzWhZ4ec/edit?usp=sharing_eil&ts=5f7d5250
https://forms.gle/BRCGyBzDh2Fys4G47
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Aproveitamos para informar que já foram enviados os certificados de participação da 

Semana de Acolhimento.  

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

contenção e a futura erradicação desta pandemia. 

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. 



Aprovada na Sessão Plenária do CEG de 07/10/2020  
Publicada no Boletim Extraordinário nº 41, 3ª parte, de 14/10/20 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 
CONSELHO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 

Resolução CEG nº 09, de 07 de outubro de 2020 
 

Dispõe sobre as regras de transição 
entre o Período Letivo Excepcional e 

reinício do ano letivo de 2020 na 
modalidade remota. 

 
Considerando: 
 
1. A situação atípica do Ensino de Graduação presencial, decorrente da pandemia da 
COVID-19; 
2. A necessária continuidade do ensino remoto em face do isolamento social decorrente 
da pandemia da COVID-19; 
3. A portaria MEC Nº 544, de 16 de junho de 2020, que dispõe sobre a substituição das 
aulas presenciais por aulas em meios digitais, enquanto durar a situação da pandemia 
da COVID-19, e revoga as Portarias MEC nº 343, de 17 de março de 2020, nº 345, de 19 
de março de 2020, e nº 473, de 12 de maio de 2020. 
 
O Conselho de Ensino de Graduação, no uso de suas atribuições resolve estabelecer: 
 
Art. 1º - As atividades acadêmicas realizadas no Período Letivo Excepcional farão parte 
do semestre regular 2020.1. 
 
Art. 2º - O quantitativo de vagas das disciplinas obrigatórias, de escolha restrita, 
condicionada e livre, ofertadas no ano letivo de 2020 deverá ser igual ou maior ao 
quantitativo de vagas das disciplinas obrigatórias, de escolha restrita, condicionada e 
livre, ofertadas no ano letivo de 2019. 
 
Parágrafo único: A Congregação ou órgão equivalente poderá redefinir a oferta de vagas 
das disciplinas obrigatórias, de escolha restrita, condicionada e livre, conforme a 
demanda e as condições da unidade. 
 
Art. 3º - As unidades estão autorizadas, segundo as suas condições, a redistribuir, ao 
longo do ano letivo de 2020, a oferta de disciplinas mediante justificativa apresentada 
pelo departamento ou instância acadêmica e equivalente em consonância com a 
coordenação de curso e homologada pela Congregação ou órgão equivalente. 
 
Art. 4º: Em conformidade com os artigos 2o e 3o, o calendário acadêmico do ano letivo 
de 2020 comportará novos prazos para os atos acadêmicos. 
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§1 Os discentes que aderirem aos semestres letivos remotos do ano letivo de 2020 
deverão solicitar novos pedidos de inscrição em disciplinas. 
 
§2 Os novos pedidos de inscrição em disciplinas no ano letivo de 2020 priorizarão os 
estudantes com inscrição regular no período letivo presencial de 2020.1. 
 
§3 Ficará assegurada a prioridade da inscrição do estudante que não optar pelas 
atividades pedagógicas não presenciais na retomada das atividades acadêmicas 
presenciais da UFRJ. 
 
Art. 5º - O Conselho de Ensino de Graduação autorizará, em caráter excepcional, ao 
longo do ano letivo de 2020: 
 

I. O trancamento de matrícula com prazo ampliado, a ser estabelecido no 
calendário dos atos acadêmicos; 

II. A interrupção da contagem dos prazos máximos de integralização de curso e 
de trancamento de matrícula; 

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, exclusivamente, durante o período de 
ensino remoto e 

V. A inscrição em menos de 6 créditos. 
 
Parágrafo Único: O disposto no Artigo 5º é extensivo a todos os estudantes da UFRJ. 
 
Art. 6º- A Comissão Especial de Acompanhamento das Atividades Não Presenciais 
(CEAANP) permanecerá existindo enquanto vigorar o ensino remoto. 
 
Art.7º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, suspensas as 
disposições em contrário. 
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Em, 01 de outubro de 2020. 

 

Assunto:    Definição de procedimentos para Defesa dos TCCs por via remota 

                            Cursos de Licenciatura e Bacharelado em Educação Física 

 

 

PROCEDIMENTOS DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO NO PLE 

 

Em duas reuniões, uma com o GT-EEFD e outra com a comissão de professores/as responsáveis pela 

monografia, tanto da licenciatura quanto do bacharelado, baseado nas Normas e Regulamentação da EEFD 

para o trabalho de conclusão de curso, na Resolução CEG nº 02 de 2020, e visando o atendimento 

prioritariamente aos alunos/as concluintes, foram definidos os seguintes procedimentos a seguir: 

 

Ressaltamos que os prazos aqui determinados são relativos a 2ª Apresentação do TCC no PLE 
(semana de 02 a 06 de novembro 2020) 

 

Atribuições do professor orientador/a: 

Acompanhar e orientar o desenvolvimento e construção do conteúdo. Ao final, assinar (sua folha de 

avaliação e sua ficha de notas) e atribuir nota (na sua ficha de notas), encaminhando ao aluno/a as 

respectivas folha e ficha (em PDF) para que possam ser anexadas ao envio do trabalho; 

Realizar a pré-inscrição do aluno/a, através do envio dos dados solicitados por e-mail por esta comissão 

(nome todo do aluno, título do trabalho, professor convidado/a e quando vai apresentar), direcionando ao 

respectivo coordenador/a do TCC dos cursos: licenciatura (anafontouraa@gmail.com) ou bacharelado 

(angelaestagio@yahoo.com.br); 

 

Atribuições do professor convidado/a: 

Ler e avaliar o trabalho. Ao final, assinar sua folha de avaliação e sua ficha de notas, e lançar nota na sua 

ficha de notas, encaminhando as respectivas folhas (em PDF), para que possam ser anexadas pelo aluno/a 

ao envio do trabalho; 

 

Atribuições do aluno/a: 

Pré-inscrição para a Apresentação : o aluno/a deverá confirmar com seu orientador , se foi feita a pré-

inscrição do seu trabalho; 

Encaminhar o trabalho para o professor de monografia avaliar:  até  26/10/20 

Assinaturas e notas:  

1. Folha de Aprovação: Com relação as assinaturas dos professores: orientador/a, convidado/a e de 

monografia, o aluno/a deverá acrescentar no trabalho, uma folha de aprovação para cada 

professor/a (totalizando três Folhas de Aprovação). O aluno/a enviará a folha de aprovação ao 

mailto:anafontouraa@gmail.com
mailto:angelaestagio@yahoo.com.br
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respectivo professor/a, que após assinar, retornará em PDF para que o aluno/a inclua no trabalho 

(atenção para a numeração de página - verificar com o sumário);  

2. Ficha de Notas: Com relação a Ficha de Notas (que não mais irá no corpo do trabalho), o aluno/a 

deverá enviar uma Ficha de notas para cada professor/a (totalizando duas fichas de notas). As 

fichas de notas serão enviadas ao respectivo professor/a - orientador/a e convidado/a, que após 

assinada e com nota lançada, retornará em PDF. As duas Fichas de notas, cada qual assinada e com 

nota lançada pelo professor/a correspondente, serão enviadas em arquivo separado do trabalho, 

colocando como título do arquivo – 1º nome do aluno/a + o nº do DRE + a palavra NOTAS. Uma 

terceira ficha de notas será confeccionada pelo professor/a de monografia, que após a 

Apresentação do TCC, fechará a nota final e encaminhará para lançamento e arquivamento; 

Termo de Aceite da Defesa via remota: O aluno/a deverá encaminhar para e-mail do TCC, 

documento assinado, informando seu aceite e concordância com a realização da defesa por meio remoto. 

Basta simples carta/documento datado e assinado de punho, com seu nome completo, DRE, alegando estar 

ciente e concordar com a realização de sua defesa por meios remotos, informando a semana da 

apresentação do seu TCC. Colocando como título do arquivo – 1º nome do aluno/a + o nº do DRE + a 

palavra ACEITE. 

Formulário RCS: O professor/a de monografia enviará ao aluno, o formulário RCS, para que seja preenchido 

com seus dados: nome todo, DRE e título do trabalho. Se for dupla, deverão deverá ser preenchido dois 

formulários RCS (um para cada aluno). Este formulário deverá ser enviado pelo aluno/a, em WORD, para o 

e-mail do TCC, colocando como título do arquivo – 1º nome do aluno/a + o nº do DRE + a palavra RCS;  

ENTREGA - Envio para o e-mail do TCC: Para a 2ª Apresentação do TCC, a entrega/envio será na semana de 

27 a 29 de outubro (só serão aceitos, e entrarão na lista de apresentações, os trabalhos com todas as 

assinaturas, todas as notas, todos os arquivos enviados e todos os procedimentos atendidos); 

ENTREGA - Para onde enviar: Licenciatura - e-mail do TCC: entregatcclicenciaturaeefd@gmail.com 

                                                      Bacharelado - e-mail do TCC: entregatccbachareladoeefd@gmail.com 

ENTREGA - Como enviar:  Anexar os QUATRO arquivos abaixo, no mesmo envio: 

Colocar no ASSUNTO do e-mail: 1º nome do prof. monografia + 1º nome aluno + DRE 

1º arquivo: O trabalho em PDF, em arquivo único, colocando como título do arquivo – 1º nome do aluno/a 
+ o nº do DRE. Se for dupla o arquivo deverá ser nomeado com os nomes e DREs dos dois alunos/as. 

2º arquivo: As duas fichas de notas em PDF (cada uma assinada e com nota do seu respectivo professor/a – 
orientador/a e convidado/a), colocando como título do arquivo – 1º nome do aluno/a + o nº do DRE + a 
palavra NOTAS. Se for dupla o arquivo deverá ser nomeado com os nomes + DREs dos dois alunos/as + a 
palavra NOTAS. 

3º arquivo: O Termo de Aceite da Defesa via remota em PDF, colocando como título do arquivo – 1º nome 
do aluno/a + o nº do DRE + a palavra ACEITE. Se for dupla deverá ser enviado dois arquivos (um para cada 
aluno/a). 

mailto:entregatcclicenciaturaeefd@gmail.com
mailto:entregatccbachareladoeefd@gmail.com
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4º arquivo: O formulário RCS em WORD (preenchido com os dados do aluno/a: nome todo, DRE e título do 
trabalho). Se for dupla deverá ser preenchido e enviado dois formulários RCS (um para cada aluno/a). 
Colocando como título do arquivo – 1º nome do aluno/a + o nº do DRE + a palavra RCS;  

 

Nomeação dos Arquivos a serem enviados 

1. O Trabalho (PDF) 1º nome do aluno/a + o nº do DRE 

2. As duas fichas das notas (PDF) 1º nome do aluno/a + o nº do DRE + a palavra NOTAS 

3. O Termo de Aceite da Defesa (PDF) 1º nome do aluno/a + o nº do DRE + a palavra ACEITE 

4. O formulário RCS (WORD) 1º nome do aluno/a + o nº do DRE + a palavra RCS 

OBS: se for dupla, colocar o nome e DRE de ambos os alunos/as, nos dois primeiros arquivos. No 3º e 4º 
arquivo enviar separadamente. 
 
Envio do Pôster: Até um dia antes da Defesa, o aluno deverá enviar o pôster para o e-mail do TCC. Motivo: 
segurança caso haja problemas técnicos com o compartilhamento do aluno. 
 
 

Apresentação via remota 

Quem vai apresentar: os alunos/as concluintes que estiverem com seus trabalhos finalizados, com 

assinaturas, notas, e com seus dados enviados, previamente, pelo professor orientador/a - responsável 

pela sua pré-inscrição; 

Apresentação via Remota: A 2ª Apresentação neste período excepcional, será na semana de 02 a 06 de 

novembro, a ser definida a sessão (com dia, horário, e link) que será divulgada com a devida antecedência; 

Formato da apresentação: pôster, sendo compartilhado pelo aluno/a no próprio computador e, as 

especificações são as mesmas que já vinham sendo utilizadas. Sugerimos que o aluno/a teste com 

antecedência este compartilhamento,  para que não tenha problemas no dia da apresentação; 

Tempo de apresentação: de 7 a 10 minutos 

Plataformas que será utilizada: Google Meet. Lembrando que para acessar o link é necessário estar logado 

em uma conta Google. 

Sessões temáticas: Os trabalhos serão agrupados por área temática, sendo organizadas salas para as 

apresentações, compostas por um professor/a de monografia (presidente da sessão) e mais dois 

professores avaliadores/as, convidados pela comissão; 

Composição da nota final: A nota final será composta com o somatório da nota do orientador/a (peso 2) + 

nota do convidado/a + [nota prof. monografia (até 5.0) + nota dos dois avaliadores (até 5,0)] dividido por 4. 

 

Atribuições do professor de monografia 

Acompanhar, orientar e informar durante todo o processo de construção do trabalho. 

 

Verificar formatação, numeração de página, assinaturas, preenchimentos das notas e se os procedimentos 

foram atendidos, assinando a monografia dentro do prazo e liberando para entrega final. 
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Acompanhar a entrega de todos os arquivos, verificando seus conteúdos e nomeação. 

 

Após cumprida a etapa de entrega e apresentação do TCC, contabilizar e fechar a nota final do aluno/a, 

preenchendo e assinando a ficha de notas do professor de monografia e enviando a mesma em PDF para o 

e-mail do TCC para arquivamento, colocando como título do arquivo – 1º nome do aluno/a + DRE + a 

palavra NOTAFINAL. 

 

Terminar de preencher o formulário RCS, já enviado pelo aluno para o e-mail do TCC. E, enviar o mesmo em 

PDF para e-mail da secretaria acadêmica, onde será lançado no histórico do aluno. 

 

 

Professores de Monografia Licenciatura e Bacharelado: 

Ana Fontoura   anafontouraufrj@gmail.com 

André Malina   andremalina@yahoo.com.br 

Angela Celeste  angelaestagio@yahoo.com.br 

Luiz Pintor   luizpintor@uol.com.br 

Sônia Hercowitz   soniahercowitz@hotmail.com 

 

mailto:anafontouraufrj@gmail.com
mailto:andremalina@yahoo.com.br
mailto:angelaestagio@yahoo.com.br
mailto:luizpintor@uol.com.br
mailto:soniahercowitz@hotmail.com


 

 

Elaboração, Apresentação e Avaliação do POSTER 

 

Elaboração 

 Dimensões do pôster: 90x100cm (largura x altura); 

 O pôster deverá conter no mínimo: Introdução, Objetivos, Metodologia, Conclusão e Referências (as 

principais – no mínimo 3). Quando for o caso, deverá conter também os “Resultados (e Discussões)”; 

 Título do Trabalho: em cima e com letras maiúsculas; 

 Autor(es): abaixo do título; 

 Orientador: abaixo do(s) autor(es); 

 Tópicos: letras Maiúsculas e Sub-Tópicos (se houver): letras minúsculas; 

 A criatividade é livre. Evite textos longos demais. Procure usar parágrafos curtos e, quando for o caso, 

ilustre com figuras, tabelas, gráficos, figuras ao fundo, etc; 

 O Pôster poderá ser confeccionado no próprio computador. 

 

Apresentação 

 Acontecerá em dia, horário e plataforma escolhido e marcado pela comissão de TCC. Link será 

divulgado com a devida antecedência; 

 O(s) autor(es) deverá(ão) entrar na sala 5 minutos antes. Favor só entrar após o presidente da banca; 

 Os pôsteres serão apresentados por compartilhamento de tela, dentro da plataforma escolhida; 

 O(s) autor(es) terá(ão) de 7 a 10 minutos para apresentar o trabalho aos professores avaliadores; 

 Cada professor(a) avaliador(a) atribuirá uma nota de zero a 2,5 (dois e cinco). 

 

Critérios de Avaliação da Apresentação 

 Domínio do conteúdo 

 Clareza e coerência na expressão oral 

 Apresentação visual do pôster 

 Contribuição à educação física/esporte 

 

OBS: NÃO É OBRIGATÓRIO A PRESENÇA DO PROF. ORIENTADOR NEM DO PROF. CONVIDADO. 

 

Escola de Educação Física e Desportos 

Comissão de TCC Licenciatura e Bacharelado 

RCS Monografia - PLE 


