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Propuesta para el proyecto Piloto CAMINOS - UFRGS 
 
 

Nombre y apellido del punto focal  Nicolas Maillard 

Nombre del proyectos  Planos de Emergência para gestão de riscos 
na mobilidade estudantil 

Objetivo general  Identificar situações emergenciais de alunos 
em mobilidade estudantil e prover medidas 
para controle de danos. 

Objetivo especifico - Fornecer checklists de ações imedia-
tas a efetuar em resposta a situação 
emergenciais. 

¿Qué se puede lograr en el corto plazo y 
que les esperan lograr en el largo plazo?  

No curto prazo espera-se ter respostas ope-
racionais  apropriadas para tratar dos (ra-
ros, mas críticos) casos em que um aluno 
em mobilidade incoming ou outgoing esteja 
em situação de risco. 
A maior prazo, espera-se ter conseguido 
resolver situações altamente delicadas  de 
forma tão aceitável como possível, e m el-
horar desta forma a confiança mútua e a 
capacidade de resposta coordenada das 
universidades que se relacionam en pro-
gramas de mobilidade. 

Cual elemento de la Guía les van a apli-
car/implementar?  

Aplicación de reglas y practica en común en 
programas  de mobilidad.  

Actividades previstas - Identificação de situações conside-
radas como emergenciais em países 
da ALC. 

- Identificação de medidas de contin-
genciamento a tomar. 

- Identificação dos recursos e das in-
formações necessárias para estas 
medidas. 

- Estabelecimento de roteiros e de 
checklists de medidas, situação por 
situação. 

Indicadores  Número de checklists estabelecidos. 

Personal involucrado (nombres, funciones, 
departamentos…)  

- Fabiano Águiar (Secretaria de Re-
lações Internacionais – UFRGS). 

- Nicolas Maillard (Secretaria de Re-
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lações Internacionais – UFRGS). 
- A discussão sobre situações emer-

genciais envolverá também mem-
bros da AUGM. 

¿Qué tipo de apoyo les esperan de los so-
cios europeos?  

Relatos de planos emergenciais em si-
tuações relevantes no contexto europeu. 

Con quien quiere trabajar, específicamente 
(entre los socios europeos y socios latinos)  

Entre os socios europeus a Universidade de 
Coimbra e a Universidade de Bologna mani-
festaram ter tais planos. 

Riesgos y desafíos potenciales  As situações emergencias são raras, e por-
tanto podem  ser prioritárias apenas em 
instituições que  tratam de fluxos (relativa-
mente)  importantes de alunos em mobili-
dade.  Entretanto, cada ocorrência é espe-
cialmente traumática,  e são situações típi-
cas que precisam ser antecipadas mesmo 
quando não se enxergam como prioritárias.  
 
Outro risco é a conclusão preliminar que 
não se  pode fazer nada. 

Firma del punto focal y del vice-rector in-
ternacional 

 
 


