NOTA DE ESCLARECIMENTO

Jaboticabal, 17 de março de 2020.

Em respeito e transparência que temos com todas as partes envolvidas na realização do
Simpósio em Gestão do Agronegócio (SGAgro), a Comissão Organizadora vem por meio desta
informar que o nosso evento foi adiado de 03 a 05 de junho de 2020 para o período entre 23 e 25 de
setembro de 2020. As razões que motivaram essa decisão foram:
i)

O Ministério da Saúde e o Governo do Estado de São Paulo sinalizam para um período
de 4 a 5 meses de duração da epidemia decorrente do Covid-19.

ii)

Um dos valores do SGAgro é a ética e a responsabilidade social, por isso, entendemos
que não há razão para expor os participantes do V SGAgro, bem como a Comissão
organizadora aos riscos inerentes ao Covid-19; especialmente pelo histórico de mais de
1/3 dos inscritos no evento usarem empresas de transportes rodoviário e/ou aéreo para
chegarem a Jaboticabal.

iii)

Em que pese a previsão para que no mês de junho a epidemia esteja em declínio, muitos
participantes estão receosos, neste momento, de enviarem seus trabalhos e se
inscreverem no evento, de modo que a manutenção da data inicial, além de constituir,
potencialmente, um foco de transmissão, poderá diminuir o número de participantes e
comprometer, com efeito, a própria finalidade do evento.

Diante dessas razões, entendemos como prudente o adiamento do V SGAgro. Todas as datas
importantes relativas aos períodos de inscrições, submissão de trabalhos e divulgação de
resultados foram alteradas e estão disponíveis em nossa página na Internet.
Informamos ainda que, a definição da nova data procurou não conflitar com outros eventos
da Área de Administração e correlatas, bem como eventos já previstos no calendário da Unesp
Jaboticabal para o segundo semestre de 2020.
Continuamos à disposição para eventuais questionamentos e orientações.

Cordialmente,

Prof. Dr. David Ferreira Lopes Santos
Coordenador da Comissão Organizadora SGAgro

