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Prezados docentes, discente e colaboradores externos à Universidade, 

 

Frente ao panorama mundial de saúde pública e buscando convergir com as 
ações propostas no âmbito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul para com toda 
a sociedade, a Comissão Organizadora da 3ª Semana Agropecuária da Faculdade de 
Agronomia da UFRGS vem por meio deste comunicado oficial informar que esta 
terceira edição está momentaneamente CANCELADA. 

Após reunião realizada em 18 de março de 2020 com os representantes da 
Unidade Faculdade de Agronomia, dos Departamentos que abrigam as principais áreas 
de formação dos Cursos de Agronomia e Zootecnia, de ambos Diretórios Acadêmicos e 
de entidades de classe aqui representados pela EMATER e SARGS, a Comissão além 
de decidir por unanimidade o CANCELAMENTO momentâneo do evento 
programado para ocorrer entre os dias 13 a 17 de abril de 2020, realizou um balanço 
das ações até o momento encaminhadas e demandas ainda a serem cumpridas, bem 
como fez projeções para cenário futuro de, ainda no ano de 2020, estar realizando o 
evento.  

Quanto a provável data, a Comissão Organizadora acompanhará o desenrolar da 
atual situação de saúde pública, bem como seguirá as recomendações do comitê gestor 
da crise que a universidade constituiu. Assim, a Comissão aguardará primeiramente a 
manifestação Oficial da Universidade especialmente no quesito calendário acadêmico 
“pós-crise” e, frente a isso, analisará possibilidade de estabelecimento de nova data 
ainda em 2020, caso possível. 

Desde já, agradecemos o apoio de todos que de forma direta e indireta 
empenharam esforços até o presente momento para realização do evento, bem como 
contamos com seu apoio no momento “pós-crise”.  

Além disso, a Comissão Organizadora reforça as chamadas públicas vinculadas 
interna e externamente à Universidade quanto à necessidade de PRECAUSÃO quanto 
à transmissão viral bem como de ATENÇÃO aos grupos de riscos com maior 
vulnerabilidade. 

Atenciosamente,  

 

Michael Mazurana 

Presidente da Comissão Organizadora 


