
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

  

 

 

Santa Maria, junho de 2020 
 

PANDEMIA DA COVID-19 

AÇÕES E PLANO DE CONTINGÊNCIA 
INTERNACIONAL DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE SANTA MARIA (UFSM) 

SECRETARIA DE APOIO INTERNACIONAL 
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APRESENTAÇÃO 

A fim de alinhar-se aos esforços empreendidos internacionalmente 

para conter o avanço da pandemia da COVID-19 e em consonância com 

as ações estabelecidas pela Universidade Federal de Santa Maria 

(UFSM), a Secretaria de Apoio Internacional (SAI) implementou um 

conjunto de ações temporárias e um Plano de Contingência 

Internacional.  

Esse plano está em contínua atualização e conta com o auxílio das 

Pró-Reitorias de Graduação (PROGRAD), de Pós-Graduação e 

Pesquisa (PRPGP), de Gestão de Pessoas (PROGEP), de Extensão 

(PRE), de Planejamento (PROPLAN) e de Assuntos Estudantis (PRAE). 

A elaboração desse conjunto de ações tem o propósito de realizar 

o acompanhamento contínuo de membros da comunidade acadêmica da 

UFSM (estudantes e servidores docentes e técnico-administrativos em 

educação) que se encontram, atualmente, em mobilidade acadêmica 

internacional, em países estrangeiros. Da mesma forma, pretende-se 

acompanhar e auxiliar estudantes e professores(as) do exterior que 

estão em intercâmbio na UFSM. 

Além disso, ressalta-se que o plano estratégico da UFSM para 

retorno às atividades está em fase de elaboração, sob condução do 

Comitê UFSM de Gestão da Crise da COVID-19. Dessa forma, as 

atividades da SAI serão constantemente adequadas e atualizadas com 

base nesse plano.  

Esse Plano de Contingência Internacional prevê o envio constante 

de informações atualizadas aos(às) estudantes e parceiros(as) 

internacionais em relação ao andamento das atividades na UFSM 

durante a pandemia e às medidas que estão sendo tomadas para auxiliar 
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e informar aos(às) estudantes, principalmente àqueles(as) que estão em 

intercâmbio no exterior e na UFSM, durante esse período. 

Dessa forma, as ações estão sistematizadas em dois grupos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

COMUNIDADE DA UFSM NO EXTERIOR  
 

 ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO EM 
MOBILIDADE ACADÊMICA INTERNACIONAL 

 
 SERVIDORES(AS) DOCENTES E TÉCNICO-

ADMINISTRATIVOS(AS) EM EDUCAÇÃO, EM 
AFASTAMENTO NO EXTERIOR 

COMUNIDADE INTERNACIONAL NA UFSM  
 
 ESTUDANTES ESTRANGEIROS(AS) DE GRADUAÇÃO 

EM MOBILIDADE ACADÊMICA NA UFSM  
 
 PROFESSORES(AS) E PESQUISADORES(AS) 

ESTRANGEIROS(AS) EM MOBILIDADE ACADÊMICA 
INTERNACIONAL NA UFSM  
 

 ESTUDANTES ESTRANGEIROS(AS) DE PÓS-
GRADUAÇÃO NA UFSM 
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Desde o início do surto da pandemia no exterior, estudantes da 

UFSM em mobilidade acadêmica internacional têm questionado 

constantemente a Secretaria de Apoio Internacional sobre a situação do 

intercâmbio nesse contexto. Dessa forma, a SAI tem buscado manter 

contato permanente com esses(as) estudantes, enviando-lhes 

informações, assim como para as universidades e institutos 

parceiros(as), sobre o andamento das atividades na UFSM e sobre as 

ações realizadas durante esse período. Em março, por exemplo, assim 

que foi anunciada a suspensão das atividades administrativas e 

acadêmicas presenciais na UFSM, conforme Portaria N. 97.935, de 16 

de março de 2020, renovada pela Apostila à mesma Portaria, publicada 

em 09 de abril de 2020 e pela Portaria 98.100, de 08 de maio de 2020, a 

informação foi enviada aos parceiros e estudantes. Além do envio 

dessas informações, há um diálogo constante da SAI com os(as) 

estudantes em mobilidade, a fim de acompanhar a situação em que se 

encontram e de encaminhar informativos importantes para o auxílio 

aos(às) estudantes em geral, como o comunicado sobre a assistência 

psicológica online da UFSM. 

 

 

 

 

  

  COMUNIDADE DA UFSM NO EXTERIOR 
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Em parceria com a PROGRAD e PRPGP e com as coordenações 

de cursos de graduação e de pós-graduação, a SAI tem buscado facilitar 

o processo de matrícula de estudantes que retornaram ao Brasil, logo no 

início de seus intercâmbios. Tendo em vista as situações excepcionais e 

transtornos causados pela pandemia, foi estudada a adequação e 

flexibilização de algumas ações, abrindo exceções para esses casos e 

viabilizando o registro em disciplinas fora do prazo originalmente 

estipulado pelo calendário acadêmico da UFSM. 

Para além de questões acadêmicas, a SAI tem se colocado 

constantemente à disposição dos(as) estudantes em intercâmbio para 

auxiliar eventuais retornos ao Brasil, contatando, se for o caso, o 

Ministério das Relações Exteriores (MRE) para apoio consular e 

repatriação, por exemplo. 

Tendo em vista o atual cenário mundial da pandemia da COVID-

19, a SAI, alinhada com a PROGRAD, optou por cancelar os editais para 

solicitação de mobilidade acadêmica internacional de graduação que 

ocorreriam no segundo semestre de 2020, a fim de assegurar a 

integridade física e mental dos(as) estudantes da instituição, 

postergando essas mobilidades para o primeiro semestre de 2021. Em 

parceria com a PRPGP, a SAI está à disposição dos(as) estudantes da 

UFSM que estão em mobilidade internacional, principalmente por meio 

de Programas, como a Associação de Universidades Grupo Montevidéu 

(AUGM) ESCALA Estudiantes Posgrado, CAPES PrInt e Programa de 

Doutorado-Sanduíche no Exterior (PDSE), para auxílio em questões 

ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO EM 
MOBILIDADE ACADÊMICA INTERNACIONAL 
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junto ao MRE e conforme as orientações, principalmente da CAPES, no 

que diz respeito às bolsas. Particularmente para as mobilidades de pós-

graduação via Programa CAPES PrInt, os editais estão acontecendo sob 

responsabilidade da PRPGP, alinhada às orientações da CAPES.  

 

O acompanhamento do número e da situação desse público-alvo 

que se encontra em afastamento no exterior está a cargo da Pró-Reitoria 

de Gestão de Pessoas (PROGEP), com o auxílio da SAI. 

O número de servidores(as) docentes e técnico-administrativos(as) 

em afastamento é atualizado pela PROGEP, no Portal UFSM em 

Números (https://portal.ufsm.br/ufsm-em-numeros/publico/index.html). 

Já os(as) estudantes de pós-graduação em afastamento para 

mestrado/doutorado sanduíche são acompanhados pela PRPGP. 

Questões relativas a esse grupo, como dificuldades de retorno ao 

Brasil, extensão do período de afastamento, inviabilidade na continuação 

das atividades no exterior, assim como outras situações excepcionais, 

são tratadas diretamente junto ao setor, departamento ou programa de 

pós-graduação ao qual o(a) servidor(a) estiver vinculado(a). A SAI/UFSM 

está à disposição para auxiliar em questões consulares e de repatriação 

e presta o suporte a esses setores da UFSM.  

  

SERVIDORES(AS) DOCENTES E TÉCNICO-
ADMINISTRATIVOS(AS) EM EDUCAÇÃO EM 

AFASTAMENTO NO EXTERIOR 
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A SAI também tem informado e prestado auxílio à comunidade 

acadêmica internacional em intercâmbio na UFSM. Informativos sobre o 

andamento das atividades acadêmicas na UFSM durante a quarentena, 

que estão ocorrendo atividades em REDE (Regime de Exercícios 

Domiciliares Especiais), foram enviados a esses(as) estudantes. A SAI, 

com o apoio da PROGRAD e das Coordenações de Curso, tem prestado 

apoio constante aos(às) alunos(as) que enfrentam dificuldades de 

acesso à plataforma.  

 

 

Semanalmente, a SAI tem enviado e-mail aos(às) estudantes com 

orientações de melhores práticas para enfrentar o atual momento de 

pandemia, além de viabilizar um canal direto de comunicação. O objetivo 

dessa ação é estreitar a relação com os(as) estudantes e dar o suporte 

necessário nesse momento. 

Outra questão importante é o acesso ao Restaurante Universitário 

(RU-UFSM) pelos(as) estudantes intercambistas de Programas como 

AUGM ESCALA Grado e PEC-G (Programa de Estudantes-Convênio de 

Graduação), que possuem bolsa/auxílio alimentação, já que o 

restaurante encontra-se fechado, para que aglomerações sejam 

evitadas. Para esses(as) estudantes, o RU-UFSM, com o apoio da PRAE 

COMUNIDADE INTERNACIONAL NA UFSM 

ESTUDANTES ESTRANGEIROS(AS) DE GRADUAÇÃO EM 
MOBILIDADE ACADÊMICA NA UFSM 
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e da SAI, tem realizado o pagamento de uma bolsa auxílio emergencial, 

de periodicidade mensal, a fim de que não haja prejuízo aos usuários 

estrangeiros, que teriam acesso gratuito ao RU-UFSM, durante o período 

do intercâmbio.  

Estudantes estrangeiros que optaram por retornar aos seus países 

de origem também tiveram apoio da SAI, PROGRAD e das 

Coordenações dos Cursos nos quais estão matriculados na UFSM, no 

sentido de manter a matrícula e acessar os conteúdos das disciplinas a 

distância e, assim, finalizar o intercâmbio pela UFSM, através do Regime 

de Exercícios Domiciliares Especiais (REDE), conforme a Instrução 

Normativa IN 002/2020 da PROGRAD.  

Para os estudantes em intercâmbio pela AUGM foi oferecida a 

possibilidade de transferência do intercâmbio para o primeiro semestre 

de 2021, sem aplicação das penalidades previstas em edital, em caso de 

desistência do estudante em realizar o intercâmbio.  

No caso de estudantes vinculados(as) ao Programa de 

Estudantes-Convênio de Graduação (PEC-G), está facultado o retorno 

ao país de origem com trancamento de semestre, justificado pela 

situação da pandemia ao(à) estudante que assim desejar.  Considerando 

que a UFSM não possui ingresso programado de estudantes para o 

segundo semestre de 2020 por meio desse programa, a SAI está 

aguardando informações do MEC para confirmar se o processo será 

retomado de forma normal para ingresso de estudantes em 2021. 
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Cada Departamento ou Programa de Pós-Graduação da UFSM é 

responsável pelas informações relativas à situação dos(as) 

professores(as)/pesquisadores(as) em mobilidade na UFSM, 

orientando-os e auxiliando-os, em caso de dificuldades para retornar ao 

país de origem ou caso tenham alguma outra necessidade durante o 

período de suspensão das atividades acadêmicas presenciais na UFSM. 

Ainda, a SAI presta auxílio à PRPGP nas questões pertinentes aos(às) 

professores(as)/pesquisadores(as) que estão na UFSM através do 

Programa CAPES PrInt. 

 

 

Além de cada programa realizar o acompanhamento individual de 

cada estudante estrangeiro(a), a SAI faz o acompanhamento específico 

de todos(as) os(as) estudantes que vieram realizar o curso completo de 

pós-graduação na UFSM através do Programa de Alianças para a 

Educação e a Capacitação (PAEC), que é resultado da cooperação entre 

a Organização dos Estados Americanos (OEA), a Organização Pan-

Americana da Saúde (OPAS/OMS) e o Grupo Coimbra de Universidades 

Brasileiras (GCUB), com apoio da Divisão de Temas Educacionais do 

Ministério das Relações Exteriores do Brasil (DCE/MRE). Atualmente, 

os(as) estudantes que chegaram em fevereiro passado para iniciar seus 

PROFESSORES(AS)/PESQUISADORES(AS) EM 
MOBILIDADE ACADÊMICA INTERNACIONAL NA UFSM 

ESTUDANTES ESTRANGEIROS(AS) DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
MOBILIDADE ACADÊMICA INTERNACIONAL NA UFSM 
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cursos de mestrado, estão sendo monitorados constantemente, a fim de 

que a pandemia não os(as) impossibilite de ambientarem-se à nossa 

instituição e ao nosso município.  

 

 

 

Alinhando-se às deliberações e orientações do Comitê UFSM de 

Gestão da Crise do COVID-19 e em frequente diálogo com pró-reitorias, 

coordenações, departamentos e com a comunidade acadêmica como 

um todo, a SAI está à disposição para o auxílio e para a busca de 

soluções demandadas pela comunidade acadêmica. O atendimento 

durante o período de suspensão de atividades presenciais ocorre de 

forma remota:  

 

 SECRETARIA DE APOIO INTERNACIONAL (SAI) - Contatos: 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (UFSM) / FEDERAL UNIVERSITY OF SANTA MARIA 
 Secretaria de Apoio Internacional (SAI) / International Affairs Office 
 Cidade Universitária Prof. Doutor José Mariano da Rocha Filho 
 Av. Roraima, 1000 - Administração Central, Reitoria, 7 andar, sala 748, Camobi  
 CEP 90150-900 - Santa Maria, RS, Brasil 

www.ufsm.br/sai           sai@ufsm.br         +55 55 3220 8934         3220 8774 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 


