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Considerando a situação mundial devido à pandemia da Covid-19, a 

Superintendência de Relações Internacionais (SRI) integrou o plano de 

contingenciamento da Universidade Federal Fluminense (UFF) de combate à 

doença, criando um plano de contingência internacional. 
Esse plano, realizado com o apoio das Pró-Reitorias de Assuntos Estudantis 

(Proaes); de Gestão de Pessoas (Progepe); de Graduação (Prograd) e de Pesquisa, 

Pós-Graduação e Inovação (Proppi), tem o objetivo de mapear a situação da 

comunidade acadêmica da UFF que, no momento, está em afastamento no 

exterior, bem como acompanhar alunos e professores estrangeiros que estão em 

mobilidade em nossa universidade. Tal acompanhamento se faz necessário em 

função da importância de assistir professores, servidores técnico-administrativos 

e alunos no que se refere a qualquer tipo de apoio institucional que esteja ao 

alcance da universidade.

Ademais, o plano prevê, ainda, a atualização constante das universidades 

parceiras em relação às medidas adotadas pela UFF quanto às atividades de 

mobilidade internacional.
Nesse sentido, o referido mapeamento é realizado por meio de ações de 

acompanhamento específicas para cada um dos grupos abaixo:
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Aos alunos de graduação em mobilidade internacional, estipulou-se o envio 

semanal de formulários, por meio da plataforma Google Forms, com questões 

sobre a situação de saúde, a situação das aulas na instituição estrangeira e a 

intenção de retorno ao Brasil.

Quando necessário e quando da vontade do aluno, também se estabeleceu que a 

Superintendência contatará a universidade parceira e emitirá cartas 

institucionais que possam favorecer e agilizar a resolução de possíveis pendências 

para que o aluno retorne ao país.

Cabe destacar que todos os alunos de graduação em mobilidade internacional 

estão sendo devidamente informados em relação ao apoio consular e repatriação 

de brasileiros, oferecidos pelo Ministério de Relações Exteriores.

Além disso, tendo em vista a previsão em edital de penalidade a alunos que, por 

ventura, desistam do período de mobilidade internacional, a Superintendência de 

Relações Internacionais decidiu pela não aplicação desta penalidade aos alunos 

desistentes em razão da atual pandemia. Sendo assim, todos os alunos foram 

informados sobre a possibilidade de retorno ao Brasil e de possível nova inscrição 

em um futuro edital de mobilidade.

Desse modo, aos alunos que optaram pelo retorno ao país antes do fim do período 

da mobilidade, será permitida a inscrição em disciplinas na UFF até a primeira 

semana após o início do período letivo, tendo em vista que o período de inscrição 

online já se encerrou. Tal medida foi adotada por meio de ação integrada com a 

Pró-Reitoria de Graduação.

Já em relação ao segundo semestre de 2020, a Superintendência de Relações 

Internacionais optou pela suspensão do fluxo de mobilidade internacional até 

dezembro deste ano. A suspensão se faz necessária considerando à importância 

de garantir a saúde e bem-estar de nossos alunos. Por essa razão, faz parte do 

plano de contingenciamento a negociação e realocação, para o ano de 2021, 

junto às universidades parceiras, daqueles que viajariam no segundo semestre. 

1. Alunos de Graduação em Mobilidade Internacional



Em parceria com a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e com a Pró-Reitoria de 

Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, foi feito um levantamento de toda a 

comunidade da UFF que, no momento, está em afastamento no exterior.

O contato inicial com os servidores em relação à situação de saúde e de 

permanência no Brasil foi feito por meio da PROGEPE/CPD/DACQ.

Com esses dados, estabeleceu-se o envio esporádico de formulários, por meio da 

plataforma Google Forms, com questões sobre a situação de saúde e a intenção de 

retorno ao Brasil. 

O acompanhamento da situação de professores, servidores técnico-

administrativos e alunos de pós-graduação é importante pela necessidade de 

possíveis ampliações de prazos de afastamento, tendo em vista as prováveis 

dificuldades de retorno ao Brasil e de continuação da pesquisa realizada no 

exterior.

A Superintendência de Relações Internacionais estabeleceu o contato 

permanente com alunos estrangeiros de graduação (e de internato em Medicina), 

tanto por e-mail quanto por telefone. Esse contato tem o objetivo de acompanhar 

a situação de saúde de cada um, bem como suas decisões sobre permanência ou 

não no Brasil, com orientações, inclusive, no que diz respeito às ações que devem 

ser tomadas junto aos órgãos fiscalizadores responsáveis, como a Polícia Federal.

2. Professores, Servidores Técnico-Administrativos
e Alunos de Pós-Graduação em Afastamento no Exterior

3.Alunos de Graduação Estrangeiros em
Mobilidade na UFF



O acompanhamento deste grupo é realizado por meio de ação integrada entre a 

Superintendência de Relações Internacionais e a Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-

Graduação e Inovação. 

O contato inicial com os alunos de pós-graduação em relação à situação de saúde 

e de permanência no Brasil foi feito por meio da Superintendência de Relações 

Internacionais. No entanto, definiu-se que o acompanhamento constante dos 

alunos estrangeiros de pós-graduação fica sob responsabilidade da Proppi. 

Também está a cargo da Proppi o contato com todos os professores estrangeiros 

que, no momento, estão em mobilidade em nossa universidade.

4. Professores e Alunos de Pós-Graduação Estrangeiros
em Mobilidade na UFF

Cabe ressaltar que nos colocamos à disposição para quaisquer auxílios 

institucionais que, por ventura, sejam necessários.

Além disso, também é realizado contato com as suas respectivas coordenações 

acadêmicas, da instituição de origem, mantendo-os atualizados sobre as ações 

tomadas pela nossa universidade, conforme o quadro da pandemia avança no 

Brasil.

Devido à decisão de suspensão do fluxo de mobilidade internacional no segundo 

semestre deste ano, estabeleceu-se que todos os alunos nomeados para o 

segundo período letivo de 2020, se assim desejarem, serão realocados para o ano 

de 2021, com a devida ciência e anuência da instituição parceira.

Cabe ressaltar que os alunos do Programa de Estudantes-Convênio de Graduação 

(PEC-G) também estão sendo orientados e  assistidos pela UFF por meio de 

contato frequente com suas famílias, disponibilização de gêneros alimentícios 


