
 

Perguntas e dúvidas frequentes em relação aos E.C.E 

 (Estudo Continuado Emergencial): 

 

1ª pergunta: Quais serão as datas previstas para o início e término dos E.C.E? 

R: Conforme Deliberação Nº190/2020 do Conselho de Professores, o calendário de 

atividades dos E.C.E para o ano letivo de 2021 prevê seu início no dia 24/05/2021 e  

seu término inicialmente para o dia 22/12/2021 

2ª pergunta: O aluno poderá ficar reprovado nos E.C.E? 

R: Os E.C.E é uma modalidade de ensino remoto, que visa atender a necessidade 

discente de cumprir sua formação geral e técnica em caráter excepcional, durante a 

pandemia da COVID-19. Como qualquer certificação, o aluno que não atingir os 

requisitos mínimos para tal fim poderá não colar grau ou não ingressar na próxima 

série. 

3ª pergunta: Eu não tenho internet, então ficarei reprovado? 

R: O colégio está em um esforço enorme, em ações institucionais, que visam a 

promoção da acessibilidade discente às plataformas e ambientes virtuais de 

aprendizagem e, em último caso, estudando maneiras de promover a entrega dos 

materiais pedagógicos aos alunos. Fique atento as publicações no site oficial do colégio 

e editais de apoio estudantil. 

4ª pergunta: Não quero realizar os E.C.Es, serei prejudicado? 

 R: Caso o aluno não se sinta confortável em aderir ao E.C.E, poderá solicitar o 

trancamento de sua matrícula até que a condição de presencialidade no ensino  seja 

retomada na UFRRJ.  

5ª pergunta: O E.C.E será destinado aos alunos dos módulos e séries finais ou a todos os 

estudantes? 

R: Conforme Deliberação Nº189/2020 do Conselho de Professores, o E.C.E será 

destinado de forma ampla a todos os cursos e modalidades de ensino do colégio. 

 



6ª pergunta: O que significa atividades síncronas? E assíncronas? 

 R: As ferramentas síncronas são aquelas em que é necessária a participação do aluno 

e professor no mesmo instante e no mesmo ambiente – nesse caso, virtual.  

Ex.: Webconfererências; Chats (sala de bate-papo), Zoom, Jitsi, Google Meet, etc. 

As ferramentas assíncronas são aquelas em que não é necessário que os alunos e 

professores estejam conectados ao mesmo tempo para que as tarefas sejam 

concluídas. 

Ex.: SIGAA, MOODLE 

7ª pergunta: Quais plataformas serão utilizadas para o E.C.E? 

 R: Em deliberação aprovada em conselho de professores, os materiais didáticos e 

atividades pedagógicas serão realizadas em comunidades virtuais do SIGAA (Momento 

assíncrono), RNP-Webconferência e Jitsi (momentos síncronos). 

8ª pergunta: Como acessarei o material e realizarei as atividades do E.C.E? 

R: Em posse do Login e senha do SIGAA, o(a) aluno(a) buscará e pedirá acesso a sua 

respectiva comunidade virtual dentro do SIGAA. Lá você encontrará todas as 

atividades e avaliações de seu respectivo curso. Para um melhor entendimento, foi 

disponibilizado um tutorial de acesso a essas comunidades virtuais no Canal do 

Youtube (CTUR - Colégio Técnico da UFRRJ Oficial). 

9ª pergunta: Vocês poderiam disponibilizar os materiais didáticos (livros, pdf)? 

R: Os materiais didáticos serão disponibilizados dentro dos respectivos tópicos nas 

comunidades virtuais do SIGAA 

10ª pergunta: Como será o processo de TCC e estágio durante esse período? 

R: O TCC será organizado por cada curso. O entendimento de estágio foi ampliado, 

sendo possível cumprir a carga-horária do estágio profissional com atividades remotas. 

11ª pergunta: Como ficarão organizadas as disciplinas que são de caráter prático? 

 - R: A organização das disciplinas técnicas ficará a cargo de cada curso. 

12ª pergunta: Vai existir aprovação automática? 

R: Os E.C.E é uma modalidade de ensino remoto, que visa atender a necessidade 

discente de cumprir sua formação geral e técnica em caráter excepcional, durante a 

pandemia da COVID-19. Como qualquer certificação, o aluno que não atingir os 

requisitos mínimos para tal fim poderá não ser promovido à próxima série. 



 

13ª pergunta: - As atividades serão realizadas em horários fixos? 

R: As atividades síncronas serão realizadas em dias e turnos, com duração máxima de 

4 horas diárias. Já os horários das atividades serão definidos por cada área. 

 

 

14ª pergunta: Como serão realizadas as avaliações? 

R: As avaliações serão realizadas remotamente, prioritariamente assíncrona. 

15ª pergunta: Existirá monitoria durante os E.C.E? 

R: Está sendo confeccionado um edital de monitoria para atender as demandas 

estudantis dos E.C.E. Será realizado um processo seletivo dos estudantes e o mais 

breve possível esses inicializarão suas atividades. 

16ª pergunta: O aluno será prejudicado no Enem? 

R: As equipes estão despendendo esforços para minimizar as perdas de conteúdos 

durante os E.C.E. Ações e projetos estão sendo pensados para mitigar tal questão. 

17ª pergunta: Posso trancar a matrícula e voltar apenas na modalidade presencial? 



R:Caso o aluno não se sinta confortável em aderir aos E.C.E, poderá solicitar o 

trancamento de sua matrícula até que a condição de presencialidade no ensino  seja 

retomada na UFRRJ.  

18ª pergunta: Ainda há possibilidade de obter auxílio financeiro? 

R: Sim. As inscrições serão reabertas, não havendo prazo para seu encerramento. O 

fator limitante será o recurso financeiro disponível para este fim.  

19ª pergunta: Ficará gravado o momento síncrono?  

R: De acordo a Deliberação Nº189/2020, os momentos síncronos não serão gravados. 

20ª pergunta: O estudante que perder o momento síncrono (motivos: internet, doença, 

trabalho, etc) terá a oportunidade em outro momento/horário? 

R: Será disponibilizado à/ao estudante momento síncrono (atendimento) para dar 

assistência ao corpo discente.  

21ª pergunta: Não estou conseguindo ter acesso ao SIGAA o que devo fazer? 

R: O Aluno deverá entrar em contato através do e-mail sigaactur@gmail.com 

(servidora  Patrícia) e solicitar apoio para normalizar seu acesso ao SIGAA. 

22ª pergunta: Quais são as comunidades virtuais no SIGAA do colégio? 

R: Por padrão, as comunidades virtuais começam com a palavra CTUR, logo, ao 

realizar busca em comunidades virtuais com essa palavra chave, aparecerão todas as 

comunidades virtuais envolvidas no processo. 

Ex.: CTUR - MEIO AMBIENTE, CTUR - ENSINO MÉDIO 1°ANO 
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