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1. Fui alocado para uma IES, e me sinto inseguro devido à pandemia da COVID-19. Se eu optar 

pela desistência da mobilidade, haverá a aplicação da penalidade prevista no edital (cláusula 

sétima - Da desistência e prazos)?  

R. Não haverá nenhum tipo de penalidade caso desista do Programa Fluxo Contínuo 2020.1. 

Para formalizar a sua desistência é necessário que informe a COI através do e-mail: 

outgoing@mackenzie.br antes de ser nomeado para a Instituição de Ensino.  

 

2. Desisti do Programa Fluxo Contínuo 2020.1 devido à pandemia da CO-VID- 19. Poderei 

participar de outro processo seletivo futuramente?  

R. Sim. Será possível a participação em futuros processos seletivos para o Programa Fluxo 

Contínuo, desde que o aluno não esteja em seu último semestre durante o processo seletivo, e 

atenda aos demais requisitos do Edital correspondente.  

 

3. É garantido que a IES que eu escolhi aceitará nomeações durante a pandemia da COVID-19?  

R. Não é garantido que a IES escolhida pelo discente aceitará nomeações durante a pandemia 

da COVID-19. O aluno será informado pela equipe da COI caso a IES escolhida não aceite 

nomeações para o segundo semestre de 2020. 

 

4. Fui aprovado no Programa Fluxo Contínuo 2020.1, mas devido à CO-VID- 19 gostaria de 

realizar a mobilidade no primeiro semestre de 2021. É possível?  

R. É possível realizar a mobilidade no 1º semestre de 2021, desde que não seja um possível 

formando no segundo semestre de 2020, isto é, desde que não esteja cursando todos os 

componentes curriculares de modo a finalizar o curso em 2020.2. Neste caso, a mobilidade será 

permitida somente para o primeiro semestre de 2021, mesmo que o aluno tenha optado por 

realizar a mobilidade por dois semestres no ato da inscrição.  

 

5. No caso de eu ter optado por postergar a minha mobilidade para o 1º semestre de 2021, 

poderei antecipá-la para o 2º semestre de 2020, caso a situação de pandemia seja 

normalizada? 
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R. Uma vez que o aluno optar por realizar a mobilidade em 2021, não será possível antecipar a 

sua nomeação para o 2º Semestre de 2020. Quando formalizadas junto às IES parceiras, as 

nomeações não são passíveis de alteração.  

 

6. Estou cursando o oitavo semestre, e meu curso possui 10 semestres. Gostaria de saber se, 

caso não consiga realizar o intercâmbio no segundo semestre desse ano por conta da 

pandemia da COVID-19, estou habilitado a prorrogar o meu período de mobilidade para o 1º 

Semestre de 2021?  

R: Até o momento nenhuma universidade se opôs a receber alunos no próximo semestre. É 

possível nomeá-lo para o primeiro semestre de 2021, já que se deve ter no mínimo um semestre 

para realizar ao retornar à UPM. Ou seja, os alunos de cursos com duração de 10 (dez) semestres 

deverão realizar a mobilidade antes de cursar o décimo semestre na UPM. No caso dos alunos 

de cursos com duração de 08 (oito) semestres, estes deverão realizar a mobilidade antes de 

cursar o oitavo semestre na UPM. 

 

 7. Até quando posso decidir se quero ser nomeado para o segundo semestre de 2020 ou para 

o primeiro semestre de 2021?  

R: Caso prefira ser nomeado somente para o 1º semestre de 2021, pedimos que nos informe até 

o dia 06 de abril através do e-mail outgoing@mackenzie.br  (Tal possibilidade não se aplica aos 

alunos que estejam no penúltimo semestre de seus respectivos cursos). Os alunos que não se 

manifestarem até a data informada acima, serão nome-ados para o 2º semestre de 2020 a partir 

do dia 07/04. Esclarecemos que a nomeação para o próximo semestre não implica 

obrigatoriedade de ida ou qualquer compromisso final. Caso eventos futuros inviabilizem a 

viagem (evo-lução COVID-19, impactos econômicos), iremos operacionalizar a desistência. Os 

alunos que optaram por mobilidade de 2 semestres, caso prefiram ir somente em 2021, só 

poderão fazer 1 semestre de mobilidade.  

 

8. Quanto tempo demora para a IES aceitar a nossa nomeação? Existe algum prazo definido?  

R: Não existe um prazo único. Cada universidade parceira possui prazos e procedimentos 

próprios. Mas, devido à situação COVID-19, é possível que ocorram atrasos nas respostas às 

nomeações dos alunos. A equipe da COI está em contato com todas as universidades e está a 

par dos prazos para que nenhum aluno seja prejudicado.  

 

Alunos em Mobilidade no Exterior  

 

1. Estou em mobilidade no exterior e gostaria de desistir do programa devido à COVID-19. 

Posso retornar ao Brasil? Caso retorne, é possível destrancar a minha matrícula para o 1ºS de 

2020? R: Sim, o aluno pode desistir do programa de mobilidade a qualquer momento, sendo 

necessário somente notificar a COI através do e-mail outgoing@mac-kenzie.br  e também a IES 

estrangeira. O aluno continuará com a matrícula em trancamento especial e retornará nor-

malmente à UPM no seguinte semestre.  

O regime especial de destrancamento de matrícula  teve como prazo final dia 27/03/2020.  

mailto:outgoing@mackenzie.br
mailto:outgoing@mac-kenzie.br


 
 

 Coordenadoria de Cooperação Internacional e Interinstitucional 

 

Coordenadoria de Cooperação Internacional e Interinstitucional (COI) 

Rua da Consolação, 896 – Ed. João Calvino - Térreo    Vl. Buarque  São Paulo - SP    CEP 01302-907 

Tel.: + 55 (11) 2114-8184     www.mackenzie.br/coi.html  e-mail: coi@mackenzie.br 

 

 

2. Estou em mobilidade no exterior e desejo prorrogar a minha mobilidade para mais um 

semestre. É possível?  

R: Para a prorrogação devem ser considerados alguns fatores como, por exemplo, o aceite da 

universidade estrangeira receptora do aluno, e a garantia de que o número de vagas 

direcionadas a outros alunos para o próximo semestre não seja reduzido. A evolução da COVID-

19 no país da universidade parceria pode ser um fator que influencie na possibilidade de 

prorrogação. Dessa forma, o aluno que deseje estender a mobilidade para 02 (dois) semestres 

deve assinar um Termo de Consentimento, no qual informará estar ciente dos riscos de 

permanecer no exterior.  

 

3. Estou em mobilidade, mas gostaria de voltar ao Brasil e realizar as minhas aulas na 

universidade estrangeira à distância, terminando, assim, o meu semestre de mobilidade. 

Existe essa possibilidade?  

R: Muitas universidades optaram pelas aulas EAD devido à pandemia da COVID- 19. Existe a 

possibilidade de o aluno continuar as aulas à distância, retornando ao seu país de origem, desde 

que a universidade estrangeira ofereça esta possibilidade. Deve-se verificar junto aos 

professores e escritório internacional da universidade parceira a viabilidade desta alternativa. 


