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À Comunidade UFBA, 

  

Seguindo a orientação da administração 

central da Universidade Federal da Bahia 

– UFBA, com relação à pandemia da 

Covid-19 e à emergência sanitária com 

que nos confrontamos no momento, a 

Assessoria para Assuntos Internacionais 

(AAI) suspendeu todas as suas atividades 

presenciais de atendimento ao público, por 

tempo indeterminado.  

 

No entanto, no sentido de garantir o fluxo 

de informações e a necessária proteção aos 

que necessitam de atendimento, 

colocamos à disposição o e-mail 

aai@ufba.br.  

  

Em tempo, e em face da situação 

dramática que acomete e compromete a 

saúde da população, em nível 

internacional, e visando a proteger nossos 

alunos, tomamos a decisão de cancelar o 

Edital para intercâmbio Acadêmico com 

instituições estrangeiras conveniadas, 

com início em 2020.2. 

  

Estejam certos de que, tão logo o cenário 

se apresente mais promissor e sempre que 

se faça necessário, divulgaremos novos 

detalhes e novas informações.  

 

Esperamos que melhores dias se estendam 

no horizonte de todos nós, num futuro 

próximo. 

  

Profa. Dra. Elizabeth Ramos 

Assessora para Assuntos 

Internacionais 

  

  

Prof. Dr. Ronaldo Oliveira 

Assessor Adjunto para Assuntos 

Internacionais 
 

 

To the International Community, 

  

In consonance with the UFBA Central 

Administration, regarding the Covid-19 

pandemic and the sanitary emergency, 

which we all face at the moment, our 

International Office (AAI) has suspended 

its in-office services, for undetermined 

time.    

 

Nevertheless, in order to guarantee the 

information flow, and the necessary 

support to those who need orientation, we 

have allocated the e-mail aai@ufba.br to 

the disposal of the community. 

  

May we take this opportunity to inform 

that in light of the dramatic situation, 

which affects and puts public health under 

worldwide risk, and in consonance with 

our commitment to preserve the students’ 

well-being, we have decided to cancel the 

public call for the international 

undergraduate student exchange program 

scheduled to start in the second semester 

of 2020.  

 

Please rest assured that as soon as the 

scenario presents itself as more promising, 

and whenever necessary, we shall provide 

the international academic community 

with new details and updated information.  

 

We do hope for better days ahead for all 

of us, in a near future.  

  

Profa. Dra. Elizabeth Ramos 

Assessora para Assuntos 

Internacionais 

  

Prof. Dr. Ronaldo Oliveira 

Assessor Adjunto para Assuntos 

Internacionais 
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