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  Diante da atual situação mundial com a pandemia da Covid-19, 

a Ufes criou um site (coronavirus.ufes.br) destinado exclusivamente 

à informações atualizadas e iniciativas institucionais no combate ao 

novo coronavirus. A Secretaria de Relações preparou esse plano de 

contingência internacional, considerando as relações com as uni-

versidades estrangeiras parceiras e suas ações no âmbito dos pro-

gramas de mobilidade que gerencia, incluindo atenção aos alunos 

estrangeiros na Ufes e alunos da Ufes no exterior.

  O plano prevê também ações a serem tomadas pela SRI no 

caso de adoecimento pela Covid-19 de estudante em mobilidade 

por programas gerenciados pela secretaria, considerando também a 

possibilidade de óbito desse estudante.

Universidades
estrangeiras

Alunos em
mobilidade

para o exterior

Alunos em
mobilidade
para a Ufes

  Ao ter um plano de ações previamente estabelecido, a institui-

ção auxiliará o servidor e gestores, mesmo em um momento de 

grande estresse, a tomar decisões racionais, claras e seguras.



  Notícias de maior importância publicadas no site institucional, 

bem como material de comunicação e divulgação, incluindo vídeos, 

devem ser traduzidos para o inglês e publicados na página institu-

cional em inglês, em uma aba criada exclusivamente para notícias 

sobre esse período de pandemia, e nas redes sociais. 

  Atualização constante das universidades parceiras com relação 

às medidas adotadas pela Ufes, por meio do envio de informativos 

frequentes por e-mail, bem como da constante atualização das re-

des sociais e site em inglês. 

 Relações com as universidades estrangeiras1

  Informativos quinzenais são elaborado e enviados aos parcei-

ros por e-mail visando mantê-los informados sobre as ações admi-

nistrativas e iniciativas institucionais no combate à COVID-19.

  Os acordos de cooperação com instituições estrangeiras devem 

seguir com a negociação habitual, de forma digital, até onde for pos-

sível proceder assim.
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  Quanto ao interesse do estudante em retornar para o Brasil, 

estabeleceu-se que a SRI apoiará nos trâmites com a universidade 

estrangeira, bem como nos procedimentos internos para reingresso 

no semestre letivo da Ufes, caso seja possível e do seu interesse. 

  Quando do interesse do estudante em permanecer e/ou pror-

rogar sua mobilidade no exterior, desde que autorizado pela Univer-

sidade estrangeira, a SRI mantém contato e acompanhamento da 

situação de cada estudante. 

  Nesses casos têm sido realizadas duas ações. A primeira con-

siste no projeto “Apoio psicológico a estudantes da Ufes em mobi-

lidade internacional durante a pandemia de COVID-19” em parceria 

com o Departamento de Psicologia.  O projeto prevê a oferta de 

apoio psicológico por meio digital por psicólogos do projeto de ex-

tensão Triagem Psicológica, atendimento esse que consiste em 

até 4 avaliações. 

2

  Aos estudantes em mobilidade para o exterior pelos programas 

gerenciados pela SRI, estipula-se acompanhamento por meio do en-

vio de e-mails frequentes, solicitando atualização sobre a situação 

de saúde e das condições de vida, aulas na instituição estrangeira, 

bem como quanto à intenção de retorno antecipado ao Brasil ou 

prorrogação da mobilidade.

 Alunos em mobilidade para o exterior
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  A SRI mantém contato com os parceiros ofertantes das vagas 

e está atenta a mudanças no cenário internacional e específico de 

cada país das universidades parceiras.

  No caso de adoecimento de estudante causado pela COVID e 

que estejam em mobilidade para o exterior por programas gerencia-

dos pela SRI, estabeleceu-se um plano de ação a ser seguido pelos 

servidores da SRI (Anexo 1). Estipula-se também um plano de ação 

  A segunda consiste na solicitação a esses estudantes de com-

partilhamento de depoimentos sobre sua mobilidade no contexto 

da pandemia, desde sua chegada, como cada país/universidade tem 

lidado com a pandemia, dinâmica das aulas virtuais e como estão 

sendo as estratégias adotadas para o período de retorno às ativida-

des presenciais ou semipresenciais. 
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  Quanto à mobilidade para o exterior no segundo semestre de 

2020, prezando pela segurança e saúde de nossos estudantes, a eta-

pa de mobilidade dos programas ficará suspensa (com exceção dos 

Programa de Mobilidade Acadêmica para Pós-Graduação, Programa 

Líderes Emergentes para as Américas e da Fundação Botín para el 

Fortalecimiento para la Función Pública en América Latina na Gradu-

ação) aguardando a normalização com aceite do estudante 

no exterior. 

caso venha a óbito (Anexo 2).



  Os estudantes devem ser sempre informados e atualizados 

quanto às orientações governamentais e institucionais sobre cui-

dados e procedimentos. As informações mais importantes devem 

também ser enviadas em inglês, a fim de se garantir o entendimento 

daqueles que não dominem o português. 

  Aos estudantes em mobilidade para a Ufes por programas ge-

renciados pela SRI, estipula-se acompanhamento por meio do envio 

de e-mails frequentes, solicitando atualização sobre a situação dos 

estudantes. Disponibiliza-se também o número de celular institu-

cional do setor, para contato imediato por WhatsApp em caso de 

necessidade.

  Os estudantes devem ser informados também quanto às ações 

da universidade que possam servir de apoio nesse momento de 

isolamento, como atendimento psicológico e auxílio financeiro. A 

universidade criou um site (coronavirus.ufes.br) destinado exclusi-

vamente à informações sobre esse tempo de pandemia.

 Estudantes em mobilidade para a Ufes3
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Anexo 1 - Contaminação de aluno da Ufes

em mobilidade para o exterior
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Anexo 2 - Caso de morte de aluno da Ufes

em mobilidade para o exterior por Covid-19
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Anexo 3 - Contaminação de estrangeiro

em mobilidade para a Ufes
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Anexo 4 - Caso de morte de estrangeiro pela Covid-19

e que esteja em mobilidade na Ufes
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