
 

 
 

 

 

EDITAL 08/2019 – Programa de Mobilidade Acadêmica 

Internacional 

1ª Atualização do encaminhamento do Edital, diante da pandemia 

da Covid-19 

 

O referido Edital foi publicado no Portal de Editais no dia 25 de outubro de 2019 e seu 

resultado final em 24 de janeiro de 2020. Por ele, foram selecionados alunos para participarem 

da mobilidade acadêmica internacional em 2020.2 e 2021.1. 

Em março, devido à decretação da pandemia da Covid 19, as atividades acadêmicas da 

UFF foram suspensas e as administrativas passaram a trabalho remoto. Nessa altura, a equipe 

de Mobilidade Out já estava trabalhando nos encaminhamentos para envio das candidaturas dos 

alunos alocados para 2020.2 às instituições de destino parceiras. Já haviam sido marcadas 

algumas reuniões por grupos (países ou regiões). 

No dia 13 de março, enviamos e-mails aos alunos informando sobre a suspensão das 

reuniões específicas por país/região e informando que as nomeações seguiriam sendo feitas 

normalmente, com possíveis realocações para semestres posteriores, de acordo com as respostas 

recebidas pelas instituições de destino, em razão da pandemia. 

No dia 17 de abril, enviamos e-mail aos alunos selecionados para 2020.2, encaminhando 

carta da Professora Livia Reis, Superintendente de Relações Internacionais da UFF, informando 

a suspensão das ações de mobilidade no segundo semestre de 2020. 

Nesse período, enviamos carta de nosso Reitor às instituições parceiras informando que 

a mobilidade de alunos da UFF e de alunos estrangeiros para a UFF estaria suspensa. 

No dia 04 de maio, enviamos e-mail aos alunos alocados para 2020.2, cuja mobilidade 

havia sido suspensa, solicitando que nos confirmassem, por meio de preenchimento de 

formulário online, o interesse em continuar participando do programa de mobilidade. No 

formulário, eles puderam escolher entre enviar suas candidaturas em 2021.1, 2021.2 ou apontar 

que não tinham preferência pelo semestre. Pelo formulário, alguns alunos desistiram de seguir 

com o processo. Assim, os alunos foram realocados nos semestres de sua escolha. 

Em agosto, foram retomadas as nomeações para indicação dos alunos que estavam em 

2020.2 e escolheram ir em 2021.1 e os alunos que já estavam em 2021.1. 

Diante de muita insegurança devido à situação mundial, alguns alunos solicitaram o 

adiamento da mobilidade para 2021.2. Nesse cenário, algumas instituições de destino 

apontaram que não estariam recebendo alunos estrangeiros em 2021.1.   

  

 


