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Boletim informativo n° 01 da Comissão da Escola de Educação Física e Desportos 

(EEFD) para enfrentamento da COVID-19 – 22 de junho de 2020 

Esta comissão, composta por representantes das três categorias do corpo social da EEFD, foi 

aprovada na reunião da Congregação em 19 de maio de 2020, e vem se reunindo 

regularmente, desde 20 de maio, para tratar das pautas relativas ao enfrentamento da crise 

causada pela pandemia do corona vírus no âmbito dos cursos da EEFD (graduação e pós-

graduação). 

Inicialmente, foram divididas as questões levantadas pela Congregação por abrangência 

(relativas à EEFD ou à UFRJ) e por prioridade. Assim, foram elaborados dois questionários em 

formulário Google (um de estudantes e o outro de servidores, abrangendo técnicos e 

docentes) para uma avaliação da situação do corpo social. Foram distribuídos para 

preenchimento a partir de 08 de junho, após uma testagem inicial realizada em um grupo de 

20 pessoas entre alunos (graduação e pós-graduação), técnicos e docentes. Até o dia 22 de 

junho, foram respondidos 1015 questionários pelos alunos e 104 pelos servidores. Em paralelo 

à consulta através do questionário, a comissão vem realizando rodas de conversa promovidas 

por docentes dos cursos com grupos de alunos divididos por períodos, buscando captar desses 

como tem sido seu cotidiano de quarentena, iniciativas positivas realizadas e qual é a 

perspectiva para o enfrentamento da situação atual. A partir dos resultados colhidos, foi 

iniciada uma análise das respostas e foram propostas as duas seguintes ações: 

1) Realização de reunião com as coordenações dos cursos de graduação visando discutir o 

atendimento prioritário aos alunos concluintes, e as possibilidades apontadas para os demais 

períodos (agendada para 23/06/2020); 

2) Elaboração deste boletim de informação semanal. 

A comissão tem pautado suas ações a partir das demandas advindas dos colegiados superiores 

da UFRJ, adequando-as às características dos cursos da EEFD, e buscando um diálogo 

horizontalizado entre as três categorias nela representadas.  

Esperamos que este árduo trabalho venha a contribuir para o enfrentamento da inédita 

situação que acometeu o planeta inteiro, com graves consequências sociais e econômicas. Não 

é demais alertar: fique em casa, cuide de si, pensando no próximo. A ciência encontrará uma 

solução melhor para a retomada da normalidade da vida social, por enquanto, siga as 

orientações da Organização Mundial da Saúde e dos órgãos competentes. 

Att. 

Comissão GT-EEFD-Covid19 - discentes Maria Fernanda de Moraes (CADAN) e Júlia Diniz 

(CAEefd), técnicos Rosemary Casanova e Luiz Felipe Cavalcanti, docentes Angela Brêtas, Frank 

W. Roberto, Michele Fonseca e Simone Chaves. 


