COMUNICADO DE ADIAMENTO EM FACE DA COVID-19
Senhores Professores, Alunos Inscritos, Membros da Coordenação e
do Colegiado e Representantes das Instituições Parceiras do MBA
em Gestão Empreendedora e Inovação – Turma 2020-2021
Seguindo as decisões da Administração Superior da UFCG e da Diretoria do SEBRAE PB,
visando à saúde e à segurança de nossa comunidade universitária de professores, alunos,
servidores e familiares e, finalmente, observando as orientações dos órgãos governamentais
responsáveis pelo plano de prevenção da contaminação pelo Coronavírus (COVID-19) em
território brasileiro, estamos comunicando o adiamento do início do MBA em Gestão
Empreendedora e Inovação, Turma 2020-2021, por prazo indeterminado.
Tão logo as decisões sejam revistas pelas autoridades citadas, informaremos a todos por email um novo Calendário de Realização do MBA, desde a sua Aula Inaugural, passando por
todas as 12 Disciplinas Regulares, até o novo período de elaboração e de defesas do
Trabalho de Conclusão do Curso (TCC) pelos Alunos.
Outrossim, informamos que o prazo para efetivação da Matrícula na Secretaria do MBA, na
sede do PEASA MISA UFCG, fica adiada / prorrogada para o período de 23/03 a 03/04/2020,
apenas no período da manhã. No entanto, caso o candidato que teve a inscrição
homologada pela Coordenação esteja apresentando sintomas de qualquer tipo de virose
respiratória, só deve comparecer à Secretaria do MBA para efetivar sua matricula após 24 h
de não apresentar nenhum sintoma da mesma e sem qualquer tipo de secreção. Porém,
deve nos comunicar por e-mail esse impedimento para registrarmos em sua
inscrição/matrícula.
Obrigado a todos pela atenção e compreensão.
Atenciosamente,
Vicente de Paulo Albuquerque Araújo
Coordenador Administrativo do MBA
Coordenador do Ciclo de Educação em Empreendedorismo e Inovação
Coordenador Geral e Pesquisador Sênior do PEASA MISA UFCG
Verônica Macário de Oliveira Motta
Coordenadora Pedagógica do MBA
Professora Doutora da Unidade Acadêmica de Administração e Contabilidade
Centro de Humanidades da UFCG

