
 
 

Coletiva de imprensa por videoconferência 

PAUTA: PROGRAMA DE MOBILIDADE VIRTUAL EM REDE DE 

INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR (PROMOVER) AMPLIA 

HORIZONTES PARA GRADUANDOS  

 

As universidades federais de Goiás (UFG), Rio Grande (FURG), Maranhão (UFMA) e 

do Sul da Bahia (UFSB) lançaram, no dia 29 de janeiro, a edição piloto do Programa de 

Mobilidade Virtual em Rede de Instituições Federais de Ensino Superior (Promover). A 

iniciativa foi proposta pela Andifes, que, a partir dos conceitos e possibilidades testados 

pelas quatro universidades, irá expandir o programa de forma a garantir a integração das 

69 universidades federais associadas que tiverem interesse.  

 

De acordo com o presidente da Andifes, reitor Edward Madureira, o Promover é uma 

experiência que poderá resultar em muitos outros projetos interinstitucionais de ensino, 

pesquisa e extensão em diversas áreas e com diferentes temáticas. “Todos têm a ganhar. 

Tenho certeza de que esse projeto será um sucesso e, após estarmos contando com a 

participação de todas as universidades federais, poderemos expandir a iniciativa também 

às universidades estaduais e aos institutos federais de ensino superior e, claro, para 

experiências internacionais. O Promover amplia os limites para o acesso ao aprendizado 

e ao conhecimento que as nossas universidades têm a oferecer”, celebrou. 

 

Ainda de acordo com o reitor, a mudança mais significativa é que, diferentemente dos 

outros modelos de mobilidade acadêmica, esse novo formato permitirá ao estudante 

cursar até três disciplinas em outras instituições, podendo, inclusive, que cada uma delas 

seja em universidades distintas. O Promover irá oportunizar o intercâmbio entre 

pesquisadores e estudantes, com a troca de experiências entre pessoas de Norte a Sul, em 

uma mesma sala de aula virtual. “Será uma experiência para formar cidadãos e 

profissionais cada vez mais preparados para lidar com a realidade nacional”, garante.   

 

O primeiro edital disponibiliza 340 disciplinas de diversas áreas do conhecimento 

sediadas nas quatro universidades que fazem parte do projeto piloto. Confira o edital.  

 

Para apresentar as diretrizes e especificidades do programa, reuniremos os reitores e pró-

reitores de ensino das quatro universidades que sediam as vagas ofertadas no edital-piloto 

e alunos que já se inscreveram na primeira edição do Promover.   

 

SERVIÇO 

 

Pauta: Programa de Mobilidade Virtual em Rede de Instituições Federais de Ensino 

Superior (Promover) 

Data: 08/02/2021 

Horário: 14h15 

Local: Sala de videoconferência da Andifes 

 

Para ajudar na organização da nossa Coletiva de Imprensa por videoconferência usaremos 

a seguinte metodologia: 

 

https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/90/o/Edital_Promover_IFES_%281%29_%282%29.pdf
http://conferenciaweb.rnp.br/webconf/andifes


1- A sala será aberta às 14h; 

2- Iniciaremos às 14h15; 

3- Os reitores das quatro universidades farão uma fala de apresentação do Programa em 

até 15 minutos; 

4- Em seguida, cada jornalista terá a palavra por um minuto, para perguntas. 

5- Caso seja necessário, os pró-reitores e alunos inscritos no programa poderão contribuir 

nas respostas às perguntas feitas aos reitores.  

 

Para outras informações entre em contato com a Assessoria de Políticas Públicas da 

Andifes: 

 

Lívia Leite 

61.98272-7464 


