
 

 
FAUUFRJ 

 

PLE 1 - 2020 

PERÍODO LETIVO EXCEPCIONAL 

  



  

2            

AO CORPO SOCIAL DA FAU 

Esse material é uma síntese de todos os documentos, resoluções e diretrizes adaptadas à realidade do ensino, pesquisa e extensão do Curso 

de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 

Nossa comunidade discente é uma das maiores da UFRJ em um único curso, com um total aproximado de 1.500 de estudantes, logo, numerosa 

e plural!  

As experiências de ensino usando meios remotos, na FAU, são iniciativas pontuais e, geralmente, restritas às criações de sítios eletrônicos 

usados como repositórios e criação de grupos de turmas em redes sociais.  

Como saber se iremos acertar? Sabemos que - com a capacitação dos nossos docentes, a experiência secular da UFRJ e com a determinação 

dos estudantes – PODEMOS.  

Contudo, é importante frisar que a adesão ao PLE1 é facultativa e sem ônus para o estudante e para o professor que não possa ou não deseje 

participar. 

A FAU acredita ser sua responsabilidade ofertar o maior número de atividades acadêmicas possível a fim de atender ao seu corpo social com 

as mais diferentes demandas. Esta decisão é que possibilita, de fato, a liberdade de escolha por parte do corpo discente. 

Esta ampla oferta permite, também, a possibilidade de redução do impacto quando do retorno presencial. Ao retornarmos fisicamente à nossa 

Escola, deveremos observar medidas de biossegurança que implicam na redução do número de estudantes em sala de aula. Assim, mesmo 

que haja uma composição entre o ensino presencial e remoto (semi-presencial), há uma forte possibilidade do não atendimento pleno da 

demanda de vagas/disciplinas/turmas, implicando no prolongamento do prazo da conclusão de curso.   

Estamos cientes de que este ensino remoto será sem dúvida diferente, uma experiência inédita em ensino e aprendizado, do qual poderá 

resultar inúmeras inovações.  

DIREÇÃO DA FAUUFRJ 
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1. A base documental 

Este caderno informativo tem como base os seguintes documentos listados abaixo.  

 

Documentos de âmbito nacional 

• Portaria MEC 544/2020 

(http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-544-de-16-de-junho-de-2020-261924872); 

• Nota Técnica Nº 32/2020/ASSESSORIA-GAB/GM/GM 

(https://abmes.org.br/arquivos/documentos/nota-tecnica-mec-32-02062020.pdf); 

• MP 934/2020, em tramitação 

(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/mpv/mpv934.htm). 

 

Documentos do âmbito da UFRJ (todos estão disponibilizados na íntegra no site da FAU para facilitar o acesso) 

• Resolução CONSUNI 07/2020 

• Resoluções CEG 01, 02, 03, 04, 06 e 07 de 2020 

• Resolução CEU 03/2020 

• Nota Conjunta PR1-PR5 de 02 de julho de 2020 

• Resoluções CEPG 01 e 06 de 2020 

• Guia da UFRJ para o Ensino Remoto Emergencial 

• Tutorial Período Letivo Excepcional – Parte 1  

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-544-de-16-de-junho-de-2020-261924872
https://abmes.org.br/arquivos/documentos/nota-tecnica-mec-32-02062020.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/mpv/mpv934.htm
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2. O calendário PLE 

10 de agosto de 2020 a 31 de outubro de 2020 (12 semanas letivas) 

Atos acadêmicos Executor Prazos de entrada no SIGA 

Inscrição direta em disciplina (1º período, TFG2, COAA) DAG FAU Até 10/08/2020 

Correção de inscrição em disciplina (AID direta) DAG FAU De 11/08/2020 a 04/09/2020 

Regularização dos pedidos de inscrição DAG FAU Até 04/09/2020 

Pedidos de inscrição em disciplina Estudante 27/07/2020 a 05/08/2020 

Concordância de pedidos de inscrição em disciplina DAG FAU 06/08/2020 

Efetivação de pedidos de inscrição em disciplina DRE 07/08/2020 

Alteração de pedidos de inscrição em disciplina Estudante 08/08/2020 a 21/08/2020 

Concordância das alterações de pedidos de inscrição em disciplina DAG FAU 22/08/2020 a 23/08/2020 

Efetivação das alterações de pedidos de inscrição em disciplina DRE 24/08/2020 

Trancamento de inscrição em disciplinas (desistência da inscrição) Estudante 25/08/2020 a 31/10/2020 

Concordância do trancamento de inscrição em disciplinas DAG FAU  01/11/2020 a 02/11/2020 

Efetivação do trancamento de inscrição em disciplinas DRE 03/11/2020 

Fechamento do período DRE 04/11/2020 a 05/11/2020 

Lançamento de graus Professores 06/11/2020 a 09/11/2020 
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3. A pesquisa de acesso 

No início do isolamento social, a Direção da FAU detectou a necessidade de manter um elo de informação mais próximo aos alunos e mais 

compatível com a situação atual. Deste modo, em abril de 2020 foi aprovada, na PR5, uma ação de extensão para a criação do Canal YouTube 

da FAU. Para estabelecer parâmetros visando sua implantação foi desenvolvida uma pesquisa entre 27/03/2020 e 13/04/2020 junto aos 

estudantes, a qual obteve boa adesão (489 estudantes), cujos dados mais relevantes são apresentados aqui. 

A PESQUISA 
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OS RESULTADOS 

 

 

 

3%
8%

25%

64%

QUAL O TIPO E A QUALIDADE DO SEU ACESSO A INTERNET?

sem acesso

com celular e acesso limitado

com celular e acesso ilimitado

com computador e limitação por
compartilhamento ou acesso

com computador sem limitação
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No mês de julho, o CAFAU, também, teve a iniciativa de avaliar a adesão dos estudantes da FAU ao PLE, considerando suas vulnerabilidades, 

expectativas e receios com esta inédita experiência. O resultado completo da pesquisa está disponível no site da FAU. 

Verifica-se, em ambas pesquisas, um alcance aquém do desejado do número de respondentes, mas as amostras de aproximadamente 1/3 

permitem concluir que um número expressivo de estudantes da FAU tem acesso a internet por meio de computador, mesmo que este seja 

limitado de algum modo. 

12%

14%

17%

28%

29%

VOCÊ TEM ACESSADO CONTEÚDOS/INFORMAÇÕES DE 
ARQUITETURA E URBANISMO NESTES ÚLTIMOS DIAS?

não, por condições variadas

não, por falta de orientação

sim, por meio de leituras

sim, por vídeos e leituras

sim, por meio de vídeos

6%

17%

28%

49%

COMO VOCÊ GOSTARIA DE MANTER CONTATO COM A FAUUFRJ NESSE 

MOMENTO?

não gostaria por motivos diversos

recebendo recomendações de
leitura, vídeos etc

assistindo vídeos

participando de atividades

interativas

desenvolvendo pesquisa

envolvido em TFG e pesquisa



4. A Comissão de Políticas Estudantis 

Desde novembro de 2019, a Direção da FAUUFRJ vem tentando constituir a Comissão de Políticas Estudantis – CPE. Agora em julho, finalmente 

a CPE foi constituída, sendo formada por: 

• Professor Alberto Britto Sanches Fernandes, presidente 

• Professor Claudio Oliveira Morgado 

• Professor Jorge Nassar Fleury da Fonseca 

• Técnica-administrativa Monica Cristina da Silva Ferreira 

• Estudante Gabriel Martins do Nascimento Silva 

A CPE será fundamental nesse PLE, pois auxiliará no apoio aos estudantes. Contudo, o objetivo é que a CPE tenha vida longa com as seguintes 

atribuições: 

• Incentivar ações afirmativas que apoiem a inclusão estudantil na FAU, em consonância com diretrizes da UFRJ; 

• Contribuir para a criação de ações de inclusão estudantil na FAU; 

• Estabelecer a cooperação entre a Comissão de Políticas Estudantis (CPE) da FAU e a Pró-Reitoria de Políticas Estudantis (PR-7) da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro; 

• Estabelecer a cooperação entre a Comissão de Políticas Estudantis (CPE) da FAU e a Diretoria de Acessibilidade (DIRAC) da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro; 

• Estabelecer ações conjuntas que envolvam a Comissão de Políticas Estudantis (CPE) da FAU e a Comissão de Orientação e 

Acompanhamento Acadêmico (COAA) do Curso de Graduação em Arquitetura da FAU; 

• Orientar os estudantes da FAU na aplicação aos editais de auxílios da UFRJ (alimentação, transporte, educação infantil, material didático, 

moradia, permanência e outros); 

• Apoiar, especialmente, os Estudantes com Necessidades Educacionais Especiais (ENEE).  
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5. Tecnologias de informação e comunicação de apoio ao ensino remoto 

A Direção da FAUUFRJ entende que não é possível adotar um único ambiente virtual ou uma única plataforma de videoconferência, pois deve-

se entender que essas mídias precisam estar alinhadas aos diferentes métodos de ensino utilizados nos planos de trabalho das disciplinas. 

Contudo, buscou-se um alinhamento capaz de promover ao mesmo tempo, flexibilidade entre plataformas, segurança de conteúdo, segurança 

dos usuários e qualidade de funcionamento, possibilitando a professores e estudantes o acesso às diferentes salas de aula remotas e conteúdos 

ministrados. 

Deste modo, visando a implantação e manutenção de plataformas colaborativas em nuvem para uso em suas atividades de ensino, sobretudo 

com a efetivação do Período Letivo Excepcional (PLE), diante do cenário da pandemia da COVID-19, realizou a atualização do domínio 

fau.ufrj.br para a plataforma G Suite for Education, do Google, que oferece licenciamento gratuito para instituições de ensino. Essa plataforma 

inclui todas as ferramentas da Google funcionando de maneira integrada entre os usuários, podendo-se destacar as ferramentas de 

armazenamento ilimitado em nuvem, ambientes virtuais de aprendizagem, videoconferência, entre outros. 

Além disso, o domínio institucional, também, permitirá o acesso a plataforma Microsoft 365 Education, com licenciamento gratuito para 

instituições de ensino. Essa plataforma inclui as versões on-line da da suíte de aplicativos Office, além de diversas ferramentas colaborativas, 

funcionando de maneira integrada entre os usuários. 

Assim, a fim de efetivar a implantação das plataformas de maneira integrada, incluindo o acesso a toda a gama de aplicações oferecidas, todo 

o corpo social da FAUUFRJ (discentes, docentes e técnicos administrativos) precisará possuir o e-mail institucional.  

Cabe ressaltar que as aplicações existentes nas plataformas disponibilizadas a partir dessa implantação estão alinhadas com os ambientes 

virtuais recomendados pela UFRJ e não excluem as demais possibilidades indicadas pela instituição. Portanto, essa Direção recomenda aos 

professores a utilização das seguintes Salas de Aula Virtuais:   

• Google sala de aula (Classroom) e Microsoft Teams com acesso estabelecido a partir da implementação dos endereços de e-mail 

institucionais da unidade para todo o corpo social da FAUUFRJ. Em particular os professores Aline Calazans, Rafael Barcellos e Maria 
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Betânia Oliveira prepararam um Tutorial, também disponibilizado no site, e estão esclarecendo dúvidas de forma remota. Para tanto, é 

preciso que acessem o Tutorial; 

• Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA @ UFRJ) como alternativa de acesso oferecida pela UFRJ, através do Moodle, que pode ser 

usada para gerenciar cursos durante o ensino online, bem como complementar aulas presenciais. 

Da mesma maneira, em relação às plataformas de videoconferência, a FAU oferece, e recomenda, a utilização das aplicações Google Meet 

ou Microsoft Teams, disponibilizadas a partir da configuração do endereço de email institucional da FAU UFRJ a todo o corpo social. Mas, exibe 

as seguintes possibilidades, também presentes na lista de recomendações da UFRJ: Zoom, Webex, Jitsi, BigBlueButton e Mconf da RHP. 
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6. Conduta, segurança e acompanhamento 

CONDUTA 

A conduta para a gravação de aulas síncronas ou assíncronas, a serem disponibilizadas, adota como bases o inciso X do Art. 5º da Constituição 

da República Federativa do Brasil, o art. 20 da Lei nº 10.406, de 2002 - Código Civil Brasileiro e o posicionamento do Procurador da UFRJ sobre 

a Lei de Direitos Autorais e gravação das aulas (Lido na íntegra pelo Vice-Reitor da UFRJ na reunião do CONSUNI de 02/07/2020), reproduzido 

abaixo: 

"Em se tratando de instrumentos produzidos no âmbito da Administração Pública, mediante seu quadro de servidores, os quais 

estão no exercício de uma função pública, cumprindo as atribuições de seus cargos, não realizando nenhuma criação de seu 

interesse privado, nas obras criadas no estrito cumprimento de dever funcional, o direito autoral seria exclusivo da Administração 

Pública, não podendo auferir quaisquer benefícios privados decorrentes diretamente do exercício de uma função pública em regra. 

Quanto à imagem, a lei a protege de violação, mas gravar a aula de um professor servidor público para apresentá-la aos 

destinatários do seu serviço público não viola a sua imagem que, diga-se, já é vinculada a essa atividade. O que a lei protege é o 

mau uso, que lhe cause dano material ou moral. Disponibilizar as aulas gravadas aos alunos para assistirem de maneira assíncrona 

não causa dano material ou moral ao professor. Eventual mal uso, deverá gerar a responsabilização de quem o fizer, porém esse 

risco não tem o condão de impedir a implementação da política pública. Risco esse, diga-se, também presente em sala de aula, 

uma vez que não faltam equipamentos capazes de captar a imagem e o som dos professores no exercício de sua atividade com ou 

sem o seu conhecimento." 

Assim, a fim de respeitar o direito de todos, a Câmara de Legislação e Normas da Congregação da FAU redigiu um Termo de Livre 

Consentimento do Uso do Som e Imagem, aprovado na Congregação da FAU em 24/07/2020, o qual se encontra disponibilizado no site da 

FAU. 

O Termo deverá ser preenchido por todos do Corpo Social da FAU (docentes, estudantes e técnicos), quando do seu consentimento, e 

encaminhado digitalizado, até o dia 17/08/2020, para os seguintes e-mails: 
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• Docentes devem encaminhar para: sag@fau.ufrj.br; secaopessoal@fau.ufrj.br; diretoria.graduacao@fau.ufrj.br; 

operacional@fau.ufrj.br; 

• Técnicos devem encaminhar para: sag@fau.ufrj.br; secaopessoal@fau.ufrj.br; 

• Estudantes devem encaminhar para: diretoria.graduacao@fau.ufrj.br; coordenacao@fau.ufrj.br; operacional@fau.ufrj.br. 

Junto ao encaminhamento digitalizado, a autorização deve ser encaminhada também por meio de Formulário Eletrônico – Termo de Livre 

Consentimento, também está disponível no site (https://forms.gle/wZRTq8rVdDfQcp5H7). O encaminhamento pelo Formulário Eletrônico não 

é obrigatório e não terá valor sem o encaminhamento digital, mas facilitará o controle. 

Entende-se que o não encaminhamento significará a não autorização. O estudante que não encaminhar, deverá manter sua câmera fechada 

e o seu microfone desligado durante as aulas síncronas gravadas, comunicando-se apenas pelo chat, para não prejudicar os demais, impedindo 

a gravação, ou ainda, solicitar ao professor que seja suspensa a gravação durante a sua fala. O docente que não encaminhar não deverá 

disponibilizar aulas gravadas, sejam síncronas ou assíncronas. 

Pedimos que todos leiam com muita atenção o Termo de Livre Consentimento do Uso de Som e Imagem. Entendemos que esta é uma 

precaução necessária nesse momento inédito para todos do Corpo Social da FAU. 

Outras condutas, nos meios de comunicação remota, já vêm sendo adotadas, como manter os microfones fechados durante as falas alheias, 

pedir a fala por meio do chat e quando fizer o uso da câmera observar vestimentas e condutas apropriadas para uma sala de aula, e um 

ambiente que preserve a sua privacidade. É recomendado que antes do início de cada aula o professor avise sobre a gravação total da aula, 

ou partes desta, para estar ciente daqueles que estão de acordo com a gravação e lembrar sobre as condutas cabíveis em sala de aula.  

SEGURANÇA 

Para garantir minimamente a segurança nesse ambiente suscetível às invasões, a FAU disponibilizou e-mail institucionais 

nome.sobrenome@fau.ufrj.br para todos os docentes.  

Todas as comunicações com os estudantes deverão ser feitas por meio desses e-mails, os quais permitem oficialmente a criação de ambientes 

de sala de aula remotos de modo oficial, como o Google Classroom, o Teams da Microsoft ou o AVA. 

mailto:sag@fau.ufrj.br
mailto:diretoria.graduacao@fau.ufrj.br
mailto:operacional@fau.ufrj.br
mailto:sag@fau.ufrj.br
mailto:secaopessoal@fau.ufrj.br
mailto:diretoria.graduacao@fau.ufrj.br
mailto:operacional@fau.ufrj.br
mailto:nome.sobrenome@fau.ufrj.br
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De forma adicional, recomenda-se que ao entrar em um desses ambientes e também em plataformas de videoconferências, todos (estudante 

ou servidor) usem uma clara e oficial identificação, seja nome-sobrenome; nome-DRE; nome-SIAPE; ao invés de apelidos, palavras genéricas 

ou códigos. 

Recomenda-se, fortemente, que os estudantes passem a utilizar o e-mail institucional do domínio [fau.ufrj.br] que será gerado de forma 

automática. Este e-mail possibilitará o uso gratuito on-line da plataforma G Suíte, com armazenamento de uso acadêmico ilimitado, e Microsoft 

Office 365. 

ACOMPANHAMENTO 

O acompanhamento das atividades acadêmicas do PLE-1 na FAU será feito por uma Comissão Temporária de Acompanhamento do PLE, 

constituída pelo Conselho Departamental ampliado, constituída pelos seguintes membros: 

• Conselho Departamental (Diretora, Vice-Diretor, Diretores Adjuntos, Chefes de Departamento); 

• Coordenação do Ateliê Integrado II; 

• Representante da Comissão de Coordenação do Trabalho Final de Graduação; 

• Coordenação Executiva de Graduação; 

• Coordenação de Ciclos da Graduação; 

• Presidente da Comissão de Políticas Estudantis; 

• Representante da Comissão de Orientação e Acompanhamento Acadêmico (COAA); 

• Coordenadora de Relações Internacionais; 

• 6 Representantes Discentes, dentre os quais o representante do Conselho Departamental. 

O objetivo será o compartilhamento das experiências bem-sucedidas e também das dificuldades encontradas, para que haja uma permanente 

troca de soluções técnicas e processuais que possam ser adotadas de modo único, auxiliando todos.  

Os procedimentos de acompanhamento serão definidos pela equipe até o dia 07/08/2020, tal como as demandas específicas de cada setor e 

das diferentes representações – estudantes, professores e técnicos. 

mailto:nome.sobrenome@ufrj.br
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A COAA da FAUUFRJ, composta pelos professores Adriana Alvarez, Alberto Fernandes, Jorge Fleury, Paulo Fernando Rodrigues e Reila Velasco 

e pelos estudantes Bianca Rocha e Gabriel Silva, destaca que, durante a vigência do PLE, manterá as atividades que lhes são atribuídas segundo 

a Resolução CEG 02/2016 e atuará, também, conforme Resolução CEG 03/2020, estando à disposição dos estudantes para eventuais 

esclarecimentos e necessidades que surgirem, conforme tem sido feita nos períodos anteriores, de forma a viabilizar a superação das 

dificuldades apresentadas pelos mesmos. Reforça, também, a sua ativa participação na Comissão Temporária para o Acompanhamento do PLE 

[coaa@fau.ufrj.br]. 

Paralelamente, será feito o acompanhamento das atividades docentes, por meio do Relatório de Atividades Docentes, e dos técnicos-

administrativos, por meio do AVADES – Avaliação de Desempenho.  

Os dois relatórios objetivam a validação das atividades exercidas, especialmente neste período de isolamento quando está sendo lançado o 

código de “Trabalho Remoto” nas frequências mensais. Contudo, o Relatório de Atividades Docentes, para além desse período, contribuirá 

para os processos de progressão docente, uma vez que ficarão registradas todas as suas atividades mensais de modo informatizado, caso seja 

feito o uso do formulário eletrônico. Os relatórios estão no site da FAU. Podem ser enviados de modo digitalizado para o e-mail 

secaopessoal@fau.ufrj.br ou podem ser encaminhados via formulário eletrônico – Relatório de Atividades Docente e AVADES. Devem ser 

preenchidos, de forma retroativa, partir de maio de 2020. 

  

mailto:secaopessoal@fau.ufrj.br
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7. Disciplinas oferecidas 

A FAU acredita que a plena abertura de disciplinas com número de vagas compatível com a modalidade é a maneira mais democrática de se 

posicionar diante do desafio do PLE, pois assim, permite aos estudantes efetivas escolhas – a não adesão ao PLE ou a adesão nas disciplinas 

de interesse. 

A lista das disciplinas oferecidas, respectivas turmas e docentes está disponível no site da FAU. 

Os departamentos – DARF, DPUR, DPA, DHT, DTC e DE estão disponibilizando cadernos específicos que apresentam como as disciplinas serão 

oferecidas neste PLE1. Os cadernos podem ser acessados, também, no site da FAU. 
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8. Os RCS: TFG, Atividades Complementares e Estágio Supervisionado 

Os Requisitos Curriculares Suplementares (RCS) se compõem pelo Trabalho Final de Graduação, Atividades Complementares e Estágio 

Supervisionado. Todos serão praticados e creditados no PLE. 

TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO - FAW590 | FAWX01 

A Comissão Coordenadora de Trabalho Final de Graduação - CCTFG é composta pelos seguintes membros:  

• Professora Ana Paula Polizzo 

• Professor Bruno Luis Costa 

• Professora Iazana Guizzo 

• Professor Naylor Vilas Boas 

• Professor Rodrigo Rinaldi 

• Professora Sonia Schulz  

• Professora Sylvia Meimaridou Rola 

• Técnico-Administrativo Igor Almeida 

• Representante Discente Guilherme Rodrigues 

• Representante Discente Vivia Luanna Bezerra da Silva 

 

A CCTFG conta, também, com o apoio das monitoras: 

• Estudante Ana Carolina Quintanilha 

• Estudante Erika Petreca 

• Estudante Luana Oliveira  
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Considerando a Resolução CEG nº 03, de 17 de junho de 2020, que dispõe sobre a adoção de Períodos Letivos Excepcionais (PLE) e autorização 

de ensino remoto, bem como de outras atividades pedagógicas não presenciais, como soluções transitórias para o Ensino de Graduação na 

UFRJ, em função dos efeitos da Pandemia da COVID-19, as Bancas Examinadoras do Trabalho Final de Graduação 1 e as Bancas Intermediárias 

e Finais de TFG2 serão realizadas de forma não presencial (remota). 

Os seguintes arquivos estarão disponíveis no sítio eletrônico da FAU (Graduação > Disciplinas > TFG): 

• “Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo” da FAUUFRJ, aprovado em 11/03/2020, 

válido para o ano de 2020, desenvolvido pela direção, vice direção e diretoria adjunta de graduação e revisado pela Congregação da 

FAUUFRJ 

• (https://drive.google.com/file/d/1aZHmPqE7eVPG8Cwu1LSRAqfghq6i-8Uc/view?usp=sharing) 

• “TFG-1 Calendário e Resoluções PLE-1-2020” – Calendário e demais Resoluções de TFG-1 no Período Letivo Excepcional 1, em 2020, 

remotamente (PLE-1-2020) [documento em elaboração] 

• “TFG-1 Ficha de Avaliação PI PLE-1-2020” - Modelo de ficha de avaliação do Plano de Intenções no PLE-1-2020 [documento em 

elaboração] 

• “TFG-1 Ficha de Avaliação BE PLE-1-2020” - Modelo de ficha de avaliação para a Banca Examinadora (BE) remota no PLE-1-2020 

[documento em elaboração] 

• “TFG-2 Calendário e Resoluções PLE-1-2020” – Calendário e demais Resoluções de TFG-2 no Período Letivo Excepcional 1, em 2020, 

remotamente (PLE-1-2020) [documento em elaboração] 

• “TFG-2 Ficha de Avaliação BI PLE-1-2020” - Modelo de ficha de avaliação para a Banca Intermediária (BI) remota no PLE-1-2020 

[documento em elaboração] 

• TFG-2 Ficha de Avaliação BF PLE-1-2020” - Modelo de ficha de avaliação para a Banca Final (BF) remota no PLE-1-2020 [documento 

em elaboração] 

• “Anexo 1 - Resolução CEG nº 02, de 15 de abril de 2020” - Declaração que deverá ser assinada pela(o) estudante, com ciência e 

concordância do Orientador e da Coordenação de Graduação do Curso (https://xn--graduao-2wa9a.ufrj.br/images/_PR-

1/CEG/Resolucoes/2020-2029/RESCEG-2020_02.pdf). 

 

https://drive.google.com/file/d/1aZHmPqE7eVPG8Cwu1LSRAqfghq6i-8Uc/view?usp=sharing
https://graduação.ufrj.br/images/_PR-1/CEG/Resolucoes/2020-2029/RESCEG-2020_02.pdf
https://graduação.ufrj.br/images/_PR-1/CEG/Resolucoes/2020-2029/RESCEG-2020_02.pdf
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#COLETIVA TFG 

A ideia Coletiva TGF (em processo de detalhamento) propõe algumas ações a fim de dar suporte ao processo de autonomia dos estudantes 

solicitado nesse novo formato do último ano do curso. As ações aqui sugeridas visam substituir algumas funções estabelecidas direta ou 

indiretamente pela antiga disciplina de TFG1, como a prática de uma certa rotina coletiva de trabalho e debate entre os estudantes, um reforço 

de conteúdos específicos e uma oportunidade de compartilhar boas experiências que ocorreram ao longo da história da escola. As ações são: 

• Coletiva Oficina: workshops de duração de 2h a 8h.  

• Coletiva Debate: rodas de conversa com temas: habitar, lugar, memória, utopia, trocas, tectônica, ecologia, coletivo, poética, vitalidade, 

cuidado... 

• Coletiva Trabalho: ambientes de trabalho físico e virtual. 

• Coletiva Orientação: banco de oferta e solicitação de orientações. 

 

#PARTICIPA TFG 

O Participa TFG é um espaço de compartilhamento de ideias entre docentes e estudantes; um espaço coletivo de debate sobre assuntos 

relacionados às experiências de TFG. Estão previstos dois encontros reuniões: 

• 27/07 #participatfg QUALIDADE (quarta-feira 14h-16h) 

• 05/08 #participatfg AVALIAÇÃO (quarta-feira 14h-16h) 

 

  



  

20            

PREVISÃO DE CRONOGRAMA DE TFG-1 - FAW590 

 

01 27/7 a 05/08 Inscrição ON-LINE no SIGA. 

02 27/07, 14h00 #participaTFG qualidade reunião online com estudantes e docentes para discutir Qualidade no TFG 

03 05/08, 14h00 #participaTFG avaliação reunião online com estudantes e docentes para discutir Avaliação no TFG 

04 07/08, 14h00 Reunião online para apresentação dos procedimentos de TFG-1 com os membros da CCTFG 

05 até 14/09 Envio do material digital do Plano de Intenções  

06 até 21/09 Avaliação do Plano de Intenções de TFG-1 

07 até 13/10  Envio do material digital do Plano Conceitual  

08 19/10 a 23/10  Semana das Bancas Examinadoras  do Plano Conceitual de TFG-1 

 

PREVISÃO DE CRONOGRAMA DE TFG-2 FAWX01 
 

01 27/7 a 05/08 Inscrição ON-LINE no SIGA pela DAG 

02 27/07, 14h00 #participaTFG qualidade reunião online com estudantes e docentes para discutir Qualidade no TFG 

03 05/08, 14h00 #participaTFG avaliação reunião online com estudantes e docentes para discutir Avaliação no TFG 

04 06/08, 14h00 Reunião online para apresentação dos procedimentos de TFG-2 com os membros da CCTFG 

05 Até 14/08 

Inscrição no TFG2 - PLE-1-2020: 
● Criar e compartilhar pastas no GoogleDrive 
● Preencher o “Formulário de Inscrição no TFG2” nesse link 
● Realizar o upload do PDF do preenchimento do formulário com a confirmação do orientador 

06 até 07/09 
(trabalho teórico) 

Envio do material digital de trabalhos teóricos para o GoogleDrive e por e-mail para a banca 

07 
até 10/09 (trabalho 

prático) Envio do material digital de trabalhos práticos para o GoogleDrive e por e-mail para a banca 

08 
até 10/09 (Todos os 
trabalhos, teóricos e 

práticos) 
Envio da imagem-síntese de todos os trabalhos (teóricos e práticos) para o GoogleDrive e por e-mail para a banca 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScp3UifmKONa2ntkIfF6PzeVcLpIDn6FrpnrX0ygYt_dfr34Q/viewform
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09 de 14/09 a 18/09 Semana das Bancas Intermediárias de TFG-2 

10 até 17/10 (Trabalho 
teórico)  

Envio do material digital de trabalhos teóricos para o GoogleDrive e por e-mail para a banca 

11 até 22/10 (Trabalho 
prático) 

Envio do material digital de trabalhos práticos para o GoogleDrive e por e-mail para a banca 

12 

até 22/10 (Todos os 

trabalhos, teóricos e 
práticos) 

Envio da imagem-síntese de todos os trabalhos (teóricos e práticos) para o GoogleDrive e por e-mail para a banca 

13 de 26/10 a 30/10 Semana das Bancas Finais de TFG-2 

 

CONTATOS DA CCTFG 

• E-mail (TFG1):  tfg1@fau.ufrj.br 

• E-mail (TFG2):  tfg@fau.ufrj.br 

 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

[Em breve apresentaremos aqui os procedimentos necessários para a acreditação das atividades complementares no PLE1.] 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

O Estágio Supervisionado será normalmente validado no PLE1. Contudo a FAU julgou necessário desenvolver um Documento Complementar 

ao Termo de Compromisso de Estágio que deve ser preenchido pela empresa parceira e encaminhado a DAG, no caso do estudante está em 

estágio durante este período da pandemia da COVID-19. O documento objetiva proteger nossos estudantes e está em consonância com a 

Resolução CEG06/2020. O documento se encontra no site da FAU na página PLE, acessada em “home”.  

mailto:tfg1@fau.ufrj.br
mailto:tfg@fau.ufrj.br


  

22            

9. Atividades de Extensão e Pesquisa 

EXTENSÃO 

Por força da decretação do Período Letivo Excepcional (PLE), houve alguns ajustes nos procedimentos das ações de EXTENSÃO 

UNIVERSITÁRIA na UFRJ. Desta forma, a seguir, procuramos dar visibilidade aos pontos de maior relevância. 

Informamos que durante o Período Letivo Excepcional (PLE), cada estudante (ingresso a partir de 2017-1 que desejar participar de alguma 

ação na qual não esteja inscrito ou que tenha sido alterada para a modalidade remota deverá se inscrever na turma (cód. 5780) do RCS de 

extensão específico (FAWZ50). Como se trata de um período de excepcionalidade, nenhuma inscrição - nem mesmo os RCS únicos, - migra 

automaticamente para a vida escolar do estudante. Contudo, após o encerramento do PLE, as horas de atividades de extensão creditadas 

durante este período serão migradas para o RCS original. 

Além disso, é importante destacar que foi publicada a Resolução CEU no 03/2020 que “dispõe, em caráter excepcional, sobre o 

estabelecimento de normas e procedimentos para a continuidade das ações de EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA na UFRJ durante o período de 

isolamento social decorrente da pandemia da COVID-19”. A fim de facilitar o entendimento do instrumento normativo foram selecionados 

alguns pontos considerados principais. No entanto, é fortemente recomendável àqueles que possuem interesse ou ações registradas que se 

informem com maior profundidade. 

PRINCIPAIS PONTOS da Resolução CEU no 03/2020: 

Art. 1° Estabelecer, em caráter excepcional, procedimentos e protocolos para a continuidade das ações de extensão e dar outras providências 

temporárias, durante o período de excepcionalidade de isolamento social decorrente da pandemia da COVID-19. 

Art. 2° Ficam suspensas as atividades presenciais no desenvolvimento das ações de extensão enquanto perdurarem as restrições sanitárias 

de contingência da proliferação do coronavírus (COVID-19). 
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Parágrafo único - Excepcionalmente as atividades de prevenção e enfrentamento à pandemia COVID-19, previstas nas ações de extensão 

devidamente registradas na Pró-Reitoria de Extensão, estão autorizadas a serem realizadas presencialmente, desde que respeitadas às 

condições de biossegurança e os protocolos institucionais definidos pelo Grupo de Trabalho Multidisciplinar para Enfrentamento da COVID-

19 da UFRJ, instituído pela Portaria Nº 2336, de 18 de março de 2020, bem como as portarias da Reitoria e Resoluções do CONSUNI. 

Art. 3° Está permitido e reconhecido o desenvolvimento de atividades remotas vinculadas às ações de extensão, enquanto persistirem as 

restrições sanitárias de contingência da proliferação do coronavírus (COVID-19), atendendo às diretrizes da extensão. 

Art. 4° Para as ações de extensão já registradas é facultado aos coordenadores das mesmas realizar ajustes no plano de trabalho, visando 

a adaptação para o desenvolvimento no formato remoto. 

§ 1º As ações reformuladas deverão atender às diretrizes da extensão e devendo esta decisão ser submetida ao diretor adjunto/coordenador 

de extensão da unidade para avaliação e pela equipe técnica da Pró-Reitoria de Extensão para sua efetivação. 

§ 2º Caberá aos coordenadores de ações de extensão encaminhar aos diretores adjuntos/coordenadores ou comissões de Extensão das 

Unidades, em instrumento específico a ser elaborado pela equipe técnica da Pró-Reitoria de Extensão, em conjunto com a Câmara 

Permanente de Formação Acadêmica, as seguintes informações: a) descrição das atividades remotas de forma a priorizar, sempre que 

possível, a manutenção do diálogo com os sujeitos da ação (público) originalmente atendidos pela mesma; b) atendimento às diretrizes da 

Extensão Universitária. 

Art. 5° O registro de novas ações de extensão deve continuar sendo realizado por meio do Sistema Integrado de Gestão Acadêmica (SIGA). 

Art. 6° O processo de creditação das horas cumpridas em ações de extensão continua sendo realizado normalmente, pelo SIGA (...). 

Parágrafo único - Somente serão válidas para a creditação de carga horária, a participação em ações de extensão previstas no Artigo 2° 

(Parágrafo único) e 3° ou que obtiveram aprovação conforme previsto nos Artigos 4 ou 5 desta Resolução. 

Art. 7° A adesão às atividades remotas é de caráter facultativo ao(a) estudante, sendo que nenhum(a) estudante, seja curricular e/ou bolsista, 

poderá ser penalizado(a) por não aderir às atividades das ações de extensão universitária no período da pandemia e de isolamento social. 
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Parágrafo único - No caso de não adesão às atividades remotas, o estudante deverá ser informado pelo coordenador da ação que não 

haverá computação de carga horária. 

Art. 8° As bolsas de extensão do Edital do Programa Institucional de Fomento Único de Ações de Extensão (PROFAEX) estão mantidas. 

PESQUISA 

A Diretoria Adjunta de Pesquisa foi criada na gestão dessa Direção (2018 - 2021) e tem função consultiva, propositiva e de assessoramento 

sobre as atividades de pesquisa da Unidade, no âmbito da graduação. Dentre os objetivos dessa Diretoria citam-se, entre outros, o incentivo 

e a promoção de ações que apoiem o desenvolvimento e divulgação de pesquisa na graduação da FAUUFRJ, o assessoramento junto à 

Direção da FAUUFRJ na definição e implantação de políticas e ações de apoio à pesquisa e a busca de meios para o fomento das atividades 

de pesquisa da FAUUFRJ, externamente e/ou internamente à Unidade. 

Nesse contexto, a Diretoria Adjunta de Pesquisa, juntamente com uma equipe de alunos, atuou na organização e programação de um evento 

técnico científico de três laboratórios da FAU/UFRJ (LCE, LabHidro e LEMC), que aconteceria no mês de março do presente ano, com o intuito 

de dar visibilidade a tais pesquisas tanto para a comunidade interna quanto externa à FAU. Entretanto, pelas condições apresentadas pela 

pandemia, o evento foi suspenso. Com a criação do PLE, será avaliada a possibilidade e a viabilidade da realização de um evento similar, 

porém de forma remota e mais abrangente, levando-se em consideração a adesão dos alunos ao próprio PLE e as demandas que surgirão 

para adaptação ao novo sistema de ensino, tanto do corpo discente quanto do corpo docente. 

Além disso, para entendimento e conhecimento de possibilidades de fomentos, consulta à bases de dados científicos e linhas de pesquisa 

existentes na FAU, uma cartilha de apresentação desses, entre outros tópicos, está em fase de elaboração pela Comissão de Fomento da 

Diretoria Adjunta de Pesquisa. Importante ressaltar que as atividades de pesquisa podem ter continuidade no PLE, preservados os cuidados 

exigidos pela pandemia do COVID-19, seguindo as recomendações prescritas pelos Órgãos de Saúde e pela Reitoria da UFRJ.  
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10. Intercâmbio Estudantil 

A atual Coordenação de Relações Internacionais – CRI da FAU é formada pelos professores Maria Lúcia Vianna Pecly, Raphael Marconi, Luciana 

Maria Bonvino Figueiredo e Priscilla Alves Peixoto. A Coordenação de Relações Internacionais cuida de: 

• Incentivar a internacionalização da FAU, através de ações da Unidade em consonância com diretrizes da UFRJ; 

• Estabelecer a cooperação entre a Coordenação de Relações Internacionais da FAU com a Diretoria de Relações Internacionais – DRI 

da Universidade Federal do Rio de Janeiro; 

• Coordenar todas as ações que envolvam a Coordenação de Relações Internacionais da FAU e a Diretoria de Relações Internacionais – 

DRI da Universidade Federal do Rio de Janeiro; 

• Dar continuidade aos acordos firmados diretamente pela FAU e constituir novos acordos dentre dos parâmetros da DRI-UFRJ;  

• Acompanhar os Acordos e Convênios com universidades parceiras, desde providenciar documentos, estabelecer comunicação e dar 

suporte a constituição de novos Acordos/Convênios; 

• Dar apoio e fortalecer rede de Convênios da UFRJ, em especial, a Rede Magalhães e Erasmus; 

• Fazer toda a comunicação com as universidades parceiras e encaminhamento de documentação necessária para a efetivação dos 

acordos; 

• Providenciar a seleção de estudantes de intercâmbio - Outgoing; 

• Acompanhar os estudantes de Incoming e Outgoing, fazer a tramitação dos documentos e dar suporte aos Planos de Estudos; 

• Enviar, ao término do intercâmbio, a documentação dos estudantes de Incoming para as universidades parceiras; 

• Enviar a documentação dos estudantes de Outgoing para a Comissão de Dispensa de Disciplinas da FAUUFRJ, para que esta efetue a 

análise de equivalências. 

• Enviar, ao término do intercâmbio, a documentação dos estudantes de Outgoing, após a análise da Comissão de Dispensa de Disciplinas, 

para a Secretaria de Ensino da FAUUFRJ, para lançamento dos resultados no Histórico Escolar. 

Em breve a CRI disponibilizará um tutorial para sanar as dúvidas pertinentes aos procedimentos necessários durante o PLE1. 
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