
 
 

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
Autarquia Municipal 

 
PORTARIA GFD Nº 275, de 12 de abril de 2019. 
 

Constitui a Comissão de Avaliação e Julgamento de 
Inscrições de Credenciamento e de Propostas de 
Cursos de Férias da Faculdade de Direito de São 
Bernardo do Campo, e dá outras providências, 
 

 
O Prof. Dr. Rodrigo Gago Freitas Vale Barbosa, Diretor da Faculdade de 

Direito de São Bernardo do Campo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e, 
 

Considerando a necessidade de criar e manter um cadastro de profissionais, 
pessoas físicas, para ministrarem cursos de férias; 

 
Considerando a necessidade de avaliar a capacidade, o preparo e a 

regularidade jurídico-fiscal das pessoas interessadas em ministrar cursos de férias, bem como 
avaliar a pertinência temática dos cursos propostos para alunos graduandos ou graduados em 
Direito; 

 
Considerando a necessidade de classificar propostas de cursos de férias de 

profissionais credenciados e considerados aptos para ministrar cursos de férias, e 
 
Considerando o que consta do Processo Administrativo nº 228/2018. 
 
R e s o l v e : 

 
I – Constituir a Comissão de Avaliação e Julgamento de Inscrições de 

Credenciamento e de Propostas de Cursos de Férias promovidos pela Faculdade, nos termos 
do(s) respectivo(s) edital(is) de chamamento público e designar para a sua composição os 
seguintes servidores: 

 
Adriana Ramos Drews 
Ivone Cristina de Souza João 
Julio Cesar Pereira 
 
II- Atribuir a Presidência da Comissão à professora Ivone Cristina de Souza 

João e a secretaria dos trabalhos à servidora Adriana Ramos Drews. 
 
III – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as 

disposições em contrário, especialmente a Portaria GFD. nº 263, de 12 de novembro de 2018. 
 
 

São Bernardo do Campo, 12 de abril de 2019.  
 

 
 

Prof. Dr. Rodrigo Gago Freitas Vale Barbosa 
Diretor  
 
 
 
 
 
Registrada neste gabinete (GFD.1.1) e na mesma  
data acima publicada no site institucional. 
 
 
 
Mauro Pardelli Colombo 
Assessor de Diretoria 


