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COMUNICADO AUCANI – INFORMES SOBRE PROCEDIMENTOS “OUTGOING”
À
Presidência da CCInt/CRInt
Esperamos que todos estejam bem.
Neste momento de incertezas pelo qual estamos passando, nossa prioridade é preservar o
bem-estar e a saúde da comunidade USP.
Ainda aguardamos o posicionamento definitivo de muitos dos nossos parceiros, os quais
passam pelo mesmo momento de hesitação que nós estamos atravessando, momento de
extrema dificuldade para qualquer tomada de decisão que envolva deslocamentos
internacionais.
À medida que as rotinas forem efetivamente retomadas nas IES parceiras e respectivos países,
nossos esforços deverão ser concentrados na adequação das mobilidades. Decisões não
deverão ser tomadas de forma generalizada, mas pensadas caso a caso e a seu tempo, seja
para a confirmação do intercâmbio no período previsto, seja para o adiamento ou
cancelamento da mobilidade.
Ressaltamos que está vigente a suspensão das mobilidades acadêmicas internacionais
estabelecida pelo Reitor da USP. Assim, neste momento nenhuma providência deve ser
tomada com o objetivo de efetivação de intercâmbio, o que inclui compra de passagens aéreas,
mas não nos impede de darmos continuidade aos procedimentos de preparação das
mobilidades.
Cabe ainda notar que devemos seguir as orientações da Reitoria, Pró Reitorias e respectivas
Comissões de cada Unidade, bem como as determinações das autoridades governamentais
(saúde e imigração), e a situação de oferecimento de voos, para podermos tomar quaisquer
decisões. Este comunicado tem o propósito de orientação para termos procedimentos similares
no que se refere a mobilidade internacional na USP, enquanto respeitando a identidade das
Unidades.
Informamos por fim que os programas de bolsa continuam ativos e serão comunicados em
breve, com o intuito de permitir a concessão de bolsas para os próximos dois semestres. Cabe
lembrar que as bolsas são concedidas para alunos que já tenham conseguido uma vaga nas
IES parceiras, e não serão afetadas face a eventuais alterações nos períodos de intercâmbio,
sempre de acordo com os termos dos editais publicados.
Deste modo, pedimos um pouco mais da sua paciência para aguardar informações seguras
que receberemos dos nossos parceiros das diversas esferas envolvidas nas mobilidades
internacionais.
Cordialmente,

Prof. Dr. Valmor Tricoli
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