
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

CONSELHO DE ENSINO PARA GRADUADOS 

  

RESOLUÇÃO CEPG nº 11, de 23 de outubro de 2020. 

  

Dispõe sobre o retorno gradual 

às Atividades Presenciais da 

UFRJ no âmbito da Pós-

Graduação, em face à Fase 3 do 

processo de retração da 

Epidemia relativa a Covid-19 

 

 

 

 O Conselho de Ensino para Graduados da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (CEPG-UFRJ), 

 Considerando que o Estado do Rio de Janeiro entrou oficialmente na Fase 3 de 

relaxamento da Quarentena relativa à Pandemia da Covid-19, 

 RESOLVE: 

Art 1º: Os programas de Pós-Graduação da UFRJ e os cursos Lato Sensu e de 

Residência podem retomar parcialmente às atividades presenciais essenciais em 

disciplinas e pesquisas, mediante a aprovação da Congregação ou Colegiado 

equivalente, nos termos da Fase 3 do Plano de Retorno Gradual às Atividades 

Presenciais da UFRJ. 

 

Art 2º: Está revogado o §2 do Artigo 5º da Resolução CEPG 7/2020 que trata do tema 

em relação ao qual passa a vigorar o que dispõe o Artigo 3o desta Resolução. 

 

Art 3o: O conteúdo pedagógico prático só poderá ser ofertado de forma presencial 

durante o período de excepcionalidade, se a participação de modo presencial for 



imprescindível, e se as condições de realização das atividades estiverem em acordo com 

as medidas de biossegurança aprovadas pelos Colegiados Superiores da UFRJ. 

 

Art 4º: O Guia de Biossegurança para resposta à pandemia pela COVID-19 no âmbito 

da UFRJ é o protocolo oficial mínimo para toda a Pós-Graduação da UFRJ. Protocolos 

mais estritos podem ser adotados por decisão da Congregação da Unidade (ou 

equivalente) e pelos próprios colegiados dos Programas e Cursos de Pós-Graduação. 

 

 

Aprovada em Sessão Ordinária do CEPG de 23 de outubro de 2020. 

Publicada no Boletim UFRJ Ordinário Nº 45, do dia 05 de novembro de 2020. 

  

Denise Maria Guimarães Freire 

Presidente do Conselho de Ensino para Graduados 

 

 

ANEXO 

 

Referências: 

 

Site principal do GT pós-pandemia : https://coronavirus.ufrj.br/pos-pandemia/ 

Últimas atualizações:  

https://coronavirus.ufrj.br/wp-content/uploads/sites/5/2020/10/SINTESE-FASES-

Atualizacao211020.pdf 

https://gestao.ufrj.br/images/Noticias/PDF/GUIA_BIOSSEGURANCA_UFRJ.pdf 

Covidímetro UFRJ: https://coronavirus.ufrj.br/covidimetro/ 
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