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Estudantes da UNIFAP têm data marcada para 

repatriação da Colômbia ao Brasil 

 
 
 
O voo sai de Bogotá na manhã desta quarta-feira com chegada ao Brasil às 15h.  
 
 

Estudantes da Universidade Federal do Amapá serão repatriadas da Colômbia, nesta 
quarta, 03 de junho. As alunas estavam retidas com outros brasileiros, após o 
Governo do país fechar a fronteiras e suspender a transição de voos até final do mês 
de agosto, devido a pandemia no novo Coronavírus. 

As discentes, Ana Beatriz da Costa Martins do curso de Licenciatura em Sociologia e 
Juliana Rocha do curso de Ciências Sociais, foram no início deste ano, por meio da 
Pró-Reitoria de Cooperação e Relações Interinstitucionais (PROCRI), participar do 
Programa de Intercâmbio Brasil-Colômbia (BRACOL), fruto do Convênio firmado 
entre o Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras (GCUB), a Associação 
Colombiana de Universidades (ASCUN) e UNIFAP. 

As duas acadêmicas das Unifap foram selecionadas para estudar na Universidad 
Autónoma de Bucaramanga (UNAB) e na Universidad de Santander (UDES) até o 
mês de maio, porém a jornada foi interrompida com a pandemia do Covid-19, como 
recorda a acadêmica Ana Beatriz. Por conta das extremas medidas de prevenção da 
Organização Mundial da Saúde (OMS), o Presidente da Colômbia, Iván Duque 
Márquez, decretou Estado de Emergência Sanitária interditando a entrada e saída do 
país. Em decorrência disso, apenas por meio de repatriação as brasileiras poderiam 
voltar ao seu país. 

Voo de repatriação 

Segundo a Coordenadora de Mobilidade Internacional da PROCRI, Manuela 
Santana, a empresa de Companhia aérea Avianca realizará um voo de repatriação de 
nacionais brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil e que a Embaixada Brasileira 
na Colômbia colaborará para listar passageiros interessados.  



De acordo com Pró-Reitor da PROCRI, Silvio Sousa, as alunas Ana Beatriz e Juliana, 
serão repatriadas por este voo privado, nesta quarta-feira, dia 03 de junho, às 07 
horas da manhã de Bogotá e chegam ao Brasil às 15:30 no horário de Brasília.  

Intercâmbio no Programa Brasil-Colômbia 

O Brasil-Colômbia (BRACOL), é um programa de intercâmbio da UNIFAP, 
promovido pela Pró-reitoria de Cooperação e Relações Interinstitucional, em parceria 
com o Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras (GCUB), e Associação 
Colombiana de Universidades (ASCUN), responsável por selecionar estudantes dos 
cursos de graduação da universidade para cursar um semestre letivo na Universidad 
de Santander e Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

O objetivo principal é contribuir para a integração e o fortalecimento regional por 
meio da aproximação acadêmico-científica de ambos os países. 

As estudantes receberam bolsas do Programa BRACOL para o primeiro semestre do 

ano de 2020, custeadas no valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), além de 

benefícios como alimentação e alojamento oferecido pela Universidade anfitriã. O 

período de intercâmbio era do mês de janeiro até final maio de 2020. 

A PROCRI vem desde o início acompanhando as alunas, dialogando com a 

Embaixada Brasileira e fornecendo assistência necessária, segundo a acadêmica 

Juliana. A estudante ainda ressalta que há muito estudantes intercambistas, além de 

trabalhadores e turistas que foram passear, que seguem não podendo voltar ao seu 

país. 

Assessoria Especial da Reitoria (ASSESP) 

Contato para essa pauta: Aretha Barros  Telefone: (96) 9132-7063 

E-mail: assessoria@unifap.br  

 

Conheça as Redes Oficiais da UNIFAP: http://www.unifap.br/ 

Facebook  – www.facebook.com/unifapoficial/   | Twitter – twitter.com/unifapoficial 

Instagram –  https://www.instagram.com/unifapoficial/?hl=pt-br| Flickr –
 www.flickr.com/photos/unifap-oficial/   
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