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Olá estudantes de mobilidade e demais
estudantes estrangeiros da UFV!

Gostaríamos de esclarecer melhor qual o
papel do projeto EMBAIXADORES-UFV
para com vocês perante a DRI e a
comunidade acadêmica da universidade.

Nosso projeto é formado por estudantes de graduação
dispostos a ajudá-los de forma voluntária. Em
contextos normais, nosso principal objetivo é
auxiliá-los antes mesmo da sua chegada em Viçosa e
durante toda sua estadia como intercambista ou
estudante regular na nossa universidade.

Somos responsáveis por estabelecer contato com
estudantes cuja vinda e associação com a UFV já
está confirmada. Oferecemos orientação em relação
à documentação exigida e sobre o trajeto até chegar
em Viçosa. Auxiliamos sua procura por moradia e no
processo de matrícula quando chegam à universidade.

Porém, infelizmente estamos passando pela pandemia
do COVID-19, o que impede que tenhamos aulas
presenciais. Todos estamos tendo aula de forma
remota e sem previsão de retorno presencial. Dessa
forma, tivemos que nos reestruturar para continuarmos
atuando de forma a auxiliar vocês, estudantes de
mobilidade, mesmo estando tão distantes de nós!

Hi mobility students and other foreign
students at UFV!

We would like to clarify the role of the
AMBASSADORS-UFV project for you
before DRI and the university's academic
community.

Our project consists of undergraduate students willing
to help you on a voluntary basis. In normal contexts,
our main objective is to assist you even before your
arrival in Viçosa and throughout your stay as an
exchange student or regular student at our university.

We are responsible for establishing contact with
students whose arrival and association with UFV is
already confirmed. We provide guidance regarding
the required documentation and the route to reach
Viçosa. We assist you in your search for housing and
in the enrollment process when you arrive at the
university.

However, unfortunately we are going through the
COVID-19 pandemic, which prevents us from having
in-person classes. We are all taking classes remotely
and with no in-person return forecast. Thus, we had to
restructure ourselves to continue acting in order to
help you, mobility and graduate students, even though
you are so far away from us!
In this sense, we would like to clarify better which are



Nesse sentido, gostaríamos de esclarecer melhor
quais são as circunstâncias em que podemos te
auxiliar e quais não.

the circumstances in which we can help you and
which ones we cannot.

Podemos te auxiliar com:

● Dúvidas sobre sistemas da universidade
(Sapiens, PVANet, ...);

● Dúvidas sobre a língua portuguesa;

● Dúvidas sobre matrícula em matérias que
estão em seu plano de ensino;

● Como e quando contactar professores,
Diretoria de Relações Internacionais e
Departamentos da UFV;

● O que fazer quando vierem para o Brasil;

● Documentações necessárias para sua vinda;

● Documentação necessária para matrícula;

We can help you with:

● Questions about university systems (Sapiens,
PVANet, ...);

● Doubts about the Portuguese language;

● Doubts about enrollment in courses that are in
your teaching plan;

● How and when to contact professors, Office of
International Affairs (DRI) and UFV
Departments;

● What to do when you come to Brazil;

● Necessary documentation for your arrival;

● Documentation required for registration;

Porém não estamos aptos a responder
questões e lidar com situações como:

➔ Dúvidas sobre o seu programa de mobilidade e
qual sua formação quando concluir seu período
de estudos na UFV;

➔ Dúvidas sobre o conteúdo de matérias;

➔ Dialogar com seus professores e
departamentos;

➔ Orientação sobre quais matérias cursar ou não;

➔ Orientação sobre professores referências na
UFV;

➔ Mudanças de nomes nas documentações da
UFV;

➔ Reversão de desligamentos por faltas ou por
rendimento insuficiente;

➔ Formas de obtenção de certificados;

➔ Como fazer mestrado e doutorado em áreas
específicas da UFV;

However, we are not able to answer
questions and deal with situations such as:

➔ Doubts about your mobility program and your
training when you complete your study period
at UFV;

➔ Questions about the content of the courses;

➔ Dialogue with your professors and
departments;

➔ Guidance on which courses to take or not;

➔ Guidance on reference professors at UFV;

➔ Name changes in UFV documentation;

➔ Reversal of shutdowns due to absences or
insufficient performance; Ways to obtain
certificates;

➔ How to do a master's and doctorate in specific
areas at UFV;

➔ How to proceed if you are not accepted by the
mobility program you have applied for.



➔ Como proceder caso não seja aceito pelo
programa de mobilidade no qual se inscreveu.

Todos os tópicos citados podem ser esclarecidos,
a depender do conteúdo da questão, pela DRI
(Diretoria de Relações Internacionais), pelo
departamento da UFV ao qual está vinculado ou
pela sua própria universidade!!!

All topics mentioned can be clarified, depending
on the content of the question, by the DRI (Office
of International Affairs), by the UFV department to
which you are linked or by your own university!!!

Gostaríamos de esclarecer também que cada um de
vocês é acompanhado por somente um embaixador e
sua mudança só é realizada mediante algum motivo
plausível apresentado por uma das partes.

We would also like to clarify that each of you is
accompanied by only one ambassador and your move
is only carried out for some plausible reason
presented by one of the parties.

Lembrando que: Seu embaixador é aquele que
enviou o e-mail te oferecendo ajuda!

Remembering that: Your ambassador is the one
who sent the email offering you help!

Gostaríamos de deixar claro que não há previsão de
quando vocês poderão vir para a UFV a fim de atender
às atividades presenciais e nem quando as aulas no
campus retornarão. Por isso, antes de tomar qualquer
decisão de vir para o Brasil peça orientação da nossa
universidade através da DRI e dos responsáveis na
sua universidade (para intercambistas) ou para o seu
orientador (para estudantes regulares de
mestrado/doutorado).

We would like to make it clear that there is no forecast
of when you will be able to come to UFV in order to
attend on-site activities, nor when classes on campus
will return. Therefore, before making any decision to
come to Brazil, ask for guidance from our university
through DRI and those responsible at your university
(for exchange students) or your advisor (for regular
masters/doctoral students).

Por fim, gostaríamos de salientar a importância de
vocês responderem ao formulário recebido pelos
Embaixadores-UFV para que o auxílio oferecido
possa ser cada vez melhor!

Finally, we would like to emphasize the
importance of you responding to the form
received by the UFV Ambassadors so that the
assistance offered can be even better!

Do you have any questions about the UFV Ambassadors project? Contact us by
email: embaixadores@ufv.br

Like our Facebook page and follow our Instagram!
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