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Caros alunos atualmente em mobilidade no exterior, a COI está acompanhando todo o 
desenrolar da pandemia do novo COVID 19. Estamos cientes que alguns países estão ampliando 
seu período de lockdown. Caso estejam analisando a possibilidade de retornar, encaminhamos 
abaixo algumas informações que poderão lhe auxiliar.  
 

 NOTA: Por se tratar de informações de terceiros, pode haver alguma alteração sem 

prévio aviso. 

 

1. Voo de retorno para o Brasil 

 

 Se você já tem um bilhete aéreo comprado para o Brasil, e deseja retornar antes da data prevista 

em sua passagem, será necessário que você faça uma remarcação de voo. 

Primeiro, verifique se sua passagem aérea foi adquirida diretamente de uma Companhia Área 

ou junto a uma Agência de Viagens. Caso tenha sido adquirida diretamente junto à Companhia 

Área, seu contato deve se dar junto à mesma. Caso a tenha adquirido junto a uma agência de 

viagens, seu contato deverá ser com a própria agência de viagem. 

No contato, recomendamos que indague sobre:  

 Haverá cobrança de taxa de remarcação? (Algumas companhias aéreas estão 
trabalhando com a isenção de taxas e tarifas de alteração para voos programados em 
datas dentro de um período especifico, e as remarcações dos voos estão sujeitas a 
disponibilidade nos voos da empresa) 

 Haverá cobrança de diferença tarifaria devido a mudança da data do meu voo? 
(Algumas companhias poderão cobrar a diferença tarifaria caso você deseje mudar de 
cabine, mesmo que o seu voo esteja isento as taxas de alteração durante a Pandemia 
da COVID-19) 

 A minha alteração de voo irá seguir o mesmo tempo de conexão e escalas nos 
aeroportos acordados conforme o bilhete original? 
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Após estudar as possibilidades com a sua companhia aérea, caso seja de seu interesse, realize a 

sua remarcação de voo e não se esqueça de informar a COI sobre a data do seu retorno ao Brasil. 

 

Agora, se você for comprar um novo bilhete aéreo, algumas dicas: 

 Antes de comprar, sugerimos que realize uma busca no site Google flights para checar 
quais companhias aéreas estão operando voos para o Brasil. 

 Certifique-se das escalas da sua nova passagem. Esteja atento a possíveis paradas em 
países que exijam o visto de trânsito 

Para estudantes que irão retornar da Europa, duas grandes Companhias aéreas com operação 
de voos durante a Pandemia do COVID-19.  São a KLM e a Air France. Ambas estão operando 
com a frota reduzida, como a maioria das companhias ao redor do mundo que tem lidado com 
um maior volume de cancelamentos e alterações de voos. Então, prepare-se para possíveis 
imprevistos e saiba como contatar a sua companhia aérea no caso de uma necessidade. 
 
 
2. Itamaraty - orientações aos brasileiros no exterior afetados pela crise do novo corona vírus  
 
O Ministério das Relações Exteriores (MRE) estabeleceu um Grupo Consular de Crise para 

assistência aos viajantes brasileiros afetados pela pandemia do novo corona vírus no exterior. 

 

Se você esteja enfrentando problemas em seu retorno ao Brasil e esteja com problemas no 

exterior, deverá informar ao MRE qual sua atual situação, através do formulário no link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNWoyWrm0VumlkvRVFhjcOUbyAmpAs1gaG1o

Rx0A91ekeVsw/viewform (Link retirado no site do MRE). 

 

 

Contato de emergência aos alunos que se encontram no exterior 

 

Há números dos consulados com atendentes de plantão para atender aos brasileiros no exterior, 

o link com o contato segue: http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/no-exterior/plantao-

consular-3  

 

NOTA: Caso não seja possível atendê-lo imediatamente no número, deverá deixar seus 

dados de contato na caixa postal para que seja feito o retorno tão logo possível pelos 

funcionários do Itamaraty.  Em virtude de possível congestionamento de ligações, há um 

tempo hábil para retorno das chamadas deixadas em caixa postal.  

 

Também estão disponíveis os seguintes números telefônicos para assistência aos brasileiros: 

 

América do Norte, Central e Caribe: + 55 (61) 9826 00 610 

  

Europa: + 55 (61) 9826 00 787 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNWoyWrm0VumlkvRVFhjcOUbyAmpAs1gaG1oRx0A91ekeVsw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNWoyWrm0VumlkvRVFhjcOUbyAmpAs1gaG1oRx0A91ekeVsw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNWoyWrm0VumlkvRVFhjcOUbyAmpAs1gaG1oRx0A91ekeVsw/viewform
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/no-exterior/plantao-consular-3
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/no-exterior/plantao-consular-3
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3. Passo a passo para retornar ao Brasil 
   

a) Contatar a COI, informando o interesse do retorno; 

b) Contatar a Universidade do exterior para informar que irá retornar ao Brasil e manterá ou 

não a mobilidade (caso a Universidade tenha dado como opção); 

c) Checar com a companhia aérea possível data de voo de retorno; 

d) Caso possua qualquer problema, deverá informar o Ministério das Relações exteriores (link 

acima); 

e) Como segunda opção poderá contatar o representante do Itamaraty no país que se encontra; 

f) Nos informe a data que irá retornar ao Brasil para termos um controle de nossos alunos. 

 

Ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos que se façam necessários. 

Fiquem bem! 

EQUIPE COI 

 

 


