
 

 
  

 
TABELA DE ORIENTAÇÃO DAS ATIVIDADES NO 
PERÍODO DA PANDEMIA COVID-19 

Ação 
 

Orientação UFRJ Observações 

Aulas graduação/ 
pós graduação 

Nota Reitoria UFRJ em 23/3/2020 Suspensão das aulas por tempo 
indeterminado. Recomenda-se  o 
contato com as turmas para 
manutenção de vínculo com a FE e 
a UFRJ. É necessário contudo 
esclarecer para os estudantes que as 
atividades não são obrigatórias,  
não serão avaliadas e não 
substituem as aulas. 

Monitoria 
 

Nota CEG em 15/04/2020 
Link: https://xn--graduao- 
2wa9a.ufrj.br/images/_PR- 
1/Divulgacao/2020/Coronavirus/nota 
-CEG2020-Abr15-Monitoria.pdf 

As atividades que já aconteciam e as 
que podem iniciar remotamente 
poderão ocorrer. 

Extensão 
 

Nota da Pró-Reitoria de Extensão 
(PR5) em 23 de março de 2020. 

As atividades que já aconteciam e as 
que podem iniciar remotamente 
poderão ocorrer.  
As ações de extensão que se 
propuserem podem manter 
atividades virtuais até que a situação 
se normalize. 
O lançamento de horas de 
creditação para ações realizadas 
pelos estudantes e a emissão de 
certificados continuam sendo 
realizados por meio dos sistemas 
remotos da UFRJ. 
O registro de novas ações no SIGA, 
nesse período, pode ocorrer. As 
ações serão aprovadas na 
Congregação da unidade de forma 
virtual.  
 
 



Orientação monografias 
graduação, e pós-graduação 
lato e stricto sensu. 
 

 Poderão continuar ocorrendo 
remotamente com concordância 
entre orientador/orientando. Não 
obstante, com a sspensão do 
calendário acadêmico e a resolução 
CEPG 03/2020 a contagem de 
tempo para os prazos de defesa está 
suspensa.  

Orientação Iniciação 
científica/Artística/Cultural 
 

 As atividades que já aconteciam e as 
que podem acontecer remotamente 
poderão ocorrer. 

Prática de ensino/estágio 
supervisionado 
 

 Atividades suspensas por tempo 
indeterminado.  

Colação de grau 
 

Resolução CEG nº 01, de 15 de abril 
de 2020 - Resolução emergencial sobre 
colação de grau durante período de 
pandemia da COVID-19 

Poderá ocorrer remotamente 
conforme orientação da direção da 
FE a ser aprovada em Congregação 
de maio/2020 

Defesas de monografias 
 de graduação 

Resolução CEG nº 02, de 15 de abril 
de 2020 - Resolução emergencial sobre 
defesa de Trabalhos de Conclusão de 
Curso de Graduação durante período 
de duração da pandemia da COVID-
19 

Defesas poderão ocorrer 
remotamente conforme 
documentos e orientações 
aprovados na Congregação de FE 
de 12/maio/2020 A defesa remota 
é opcional e aqueles que não 
realizarem não serão prejudicados.  

Defesas de monografia de pós 
graduação lato sensu 

Resolução CEPG n02, de 24 de 
abril de 2020– dentre outros estende 
os efeitos da resolução CEPG 01/2020  
às defesas de curso lato sensu e 
qualificação. 
 

Defesas poderão ocorrer 
remotamente conforme 
documentos e orientações que serão 
disponibilizados pelo cespeb e pelas 
coordenações dos cursos.  

Defesas de dissertações 
 e teses 

Resolução CEPG nº 01, de 16 de 
março de 2020 - Resolução 
emergencial sobre defesas 
de mestrado e doutorado no período 
de 
pandemia do COVID-19 

Defesas poderão ocorrer 
remotamente conforme 
documentos e orientações 
disponibilizados pela coordenação 
do PPGE. 

Prazos para conclusão de teses 
e dissertações  

Resolução CEPG nº 01, de 24 de 
março de 2020  
Interrupção da contagem do prazo 
para defesa de Trabalho de Conclusão, 
Dissertação, e Tese durante a 
pandemia de COVID-19 e dá outras 
providências. 

 
A contagem de tempo dos prazos 
para a defesa de Dissertação ou 
Tese fixados na Resolução 
CEPG 1/2006 em seus artigos 28 e 
31 está automaticamente suspensa 
até o final deste período de 

excepcionalidade. 
Processos de Progressões r 
promoções Docentes 

Ofício 23079.002/2020=CPPD Devem ocorrer pelo SEI. As 
instruções específicas sobre como 
realizar forma encaminhadas pelas 
chefias de dapartamento aos 
docentes 



 

 


