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PROTOCOLO PARA PARTICIPANTES DE PROGRAMAS DE MOBILIDADE
INTERNACIONAIS EM SITUAÇÕES DE RISCO POR DOENÇAS MASSIVAS
TRANSMISSÍVEIS, CATÁSTROFES E ORDEM PÚBLICA

Em situações de emergência sanitária, ameaças ou catástrofes naturais, condições e
situações que coloquem em risco a ordem pública e a segurança do cidadão, o Centro
Universitário de Mineiros (UNIFIMES) convida seus alunos e, em geral, membros da
comunidade universitária, que desenvolvem atividades acadêmicas no exterior, a levar
em consideração as seguintes diretrizes:
1) A UNIFIMES, por meio do Coordenação de Internacionalização e Mobilidade
Acadêmica (CIMA), entrará em contato com as pessoas que realizam mobilidade em
áreas de risco, segundo indicações e alarmes transmitidos pelas entidades
correspondentes dos referidos lugares (embaixadas, representações diplomáticas,
ministérios, entidades pertinentes e IES), bem como pelas instituições brasileiras
pertinentes, em casos de ameaça contra a segurança e a vida das pessoas. É
imprescindível, nesses casos, estar atento a e-mails e telefones celulares, e, se houver, a
uma comunicação de alerta oficialmente estabelecida, para não entrar em pânico e
colaborar com as autoridades locais do país de acolhimento.
2) Os indivíduos em mobilidade acadêmica devem seguir cuidadosamente as indicações
e recomendações das autoridades locais e instituições de acolhimento, estando atentos às
novidades e desenrolar da situação.
3) Estudantes e membros da comunidade universitária que se encontrem em áreas
declaradas em situação de risco epidemiológico, desastre natural ou ordem pública,
devem cumprir o compromisso de não se expor ou gerar conscientemente condições que
possam colocar em risco sua integridade. É necessário que portem sempre cópia de seus
documentos de identificação e do seguro médico internacional válido, cópia dos quais
também deverá estar sempre sob custódia da instância correspondente na instituição de
acolhimento e no Centro de Internacionalização da UNIFIMES.
4) É obrigatório, em todos os casos, e especialmente em situações de alerta ou
emergência, manter a comunicação com a UNIFIMES e comunicar quaisquer alterações
da situação ou decisões tomadas em resultado de alarmes a nível local ou nacional do país
de destino.
5) No caso de decisão de retorno ao Brasil com antecedência devido a uma situação de
risco oficialmente confirmada pelas autoridades correspondentes, é necessário comunicar
este decisão imediatamente ao CIMA, com os apoios que demonstrem o risco ou
emergência, e tenham o endosso da instituição de acolhimento para a finalização abrupta
da atividade acadêmica em caso de situação de risco, nomeadamente nos casos em que
existam bolsas ou subsídios atribuídos parcial ou totalmente ao aluno ou professor.
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6) Os alunos que decidirem encerrar antecipadamente a sua mobilidade acadêmica, por
situação de risco evidente e oficial, deverão entrar em contato com a Coordenação de seu
Curso da UNIFIMES, a fim de estabelecer os planos de contingência necessários para dar
continuidade ao processo acadêmico do aluno, na forma favorável máxima ao aluno, e
sempre dentro das possibilidades e realidades da instituição. A compreensão mútua e a
flexibilidade com o rigor acadêmico são aspectos essenciais diante desse tipo de
imprevisto.
7) Os participantes em programas de mobilidade que, de forma autônoma e responsável,
decidam permanecer em áreas declaradas de risco, devem também informar
imediatamente o Centro de Internacionalização sobre o fato e assinar uma carta de isenção
de responsabilidade, na qual explicam também os motivos da sua decisão. A Coordenação
do Centro de Internacionalização entrará em contato com os pais, responsáveis ou
principal contato da pessoa física para validar a informação e fornecer, se for o caso, o
suporte necessário, dentro das responsabilidades, possibilidades e âmbito da
universidade, para alcançar o melhor resultado final.

Maiores informações e contato: internacional@unifimes.edu.br.

Campus Mineiros (Sede), Rua 22, Setor Aeroporto, S/N, Mineiros, Goiás, CEP: 75833-130
Tel: +55 64 3672-5100

