
 

 

Comunidade acadêmica,  

Até hoje, dia 14/03/2020, mantivemos nossas atividades com funcionamento normal, a direção da Faculdade 

seguiu todos os protocolos e recomendações dos órgãos de saúde (Ministério, Secretaria Estadual e Secretaria 

Municipal), bem como medidas cautelares para intensificar os cuidados de higiene, indicados pelo Ministério da 

Saúde, no controle do Coronavírus Covid-19. 

Seguindo este critério, hoje, pela manhã, em reunião com o Prefeito Municipal de São Bernardo, Orlando 

Morando, e Secretário de Saúde, Dr. Geraldo Reple Sobrinho e  a Secretária de Educação, Silvia Donnini, ficou 

definida a suspensão das aulas presenciais a partir do dia 16/03. Sendo assim, ficaremos da seguinte maneira na 

Instituição: 

 Não haverá aula presencial pelos próximos 15 dias, porém, os professores gravarão conteúdo, que serão 

exibidos via classroom. Esta medida foi tomada para que a aprendizagem não seja prejudicada neste período 

de contenção da propagação do vírus. O ambiente virtual será atualizado continuamente. Qualquer questão 

tecnológica deve ser encaminhada para o e-mail helpdesk@direitosbc.br 

 As aulas da Faculdade da Terceira Idade foram suspensas pela Prefeitura; 

 Os atendimentos da Assistência Jurídica e Administrativos ocorrerão, prioritariamente, em caráter não 

presencial. Indicamos o contato através dos canais da Faculdade, como telefones e e-mails.  

 As atividades do Juízo Especial Cível funcionarão conforme protocolos do Tribunal de Justiça. 

 Possíveis dúvidas devem ser encaminhadas aos setores responsáveis pelo atendimento ao aluno, como 

secretaria@direitosbc.br; cac@direitosbc.br ; coordenadoriaped@direitosbc.br;  

Estas são as primeiras informações oficiais sobre andamento das atividades na Faculdade de Direito de São 

Bernardo do Campo. Atualizaremos sempre que possível esta reportagem. Lembramos que as recomendações do 

Ministério da Saúde permanecem, como cuidados para contágio, como evitar multidão, lavar sempre as mãos, 

observar possíveis sintomas, e outros.  

É um momento de cuidado e atenção para com todos, principalmente, com os mais idosos, devido até o 

momento, o vírus acometer mais gravemente, os mais velhos.  

Pedimos compreensão e calma com as notícias, bem como com as atualizações a serem passadas para 

vocês, pois tudo é analisado em conjunto com diversos órgãos, visando o melhor para todos. Nossas mídias 

sociais somente conterão chamadas para avisos no site. Não serão passadas informações oficiais via direct ou 

qualquer outra forma nos canais de comunicação.  

Agradecemos e desejamos que esta situação se normalize o mais brevemente possível, 

 

Diretoria 
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