
 
 

 
FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 

Autarquia Municipal 
 
 

 
 

RESOLUÇÃO GFD Nº 146, de 21 de maio de 2020. 
 
Autoriza, em caráter excepcional, o cômputo de 
horas de participação em cursos ou eventos 
jurídicos realizados à distância, a título de 
atividades complementares, sem limite da carga 
horária máxima prevista na Resolução GFD nº 
112, de 9 de março de 2018. 

 
 

O PROF. DR. RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA, Diretor da Faculdade 
de Direito de São Bernardo do Campo, Autarquia Municipal, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por lei; e 

 
Considerando o reconhecimento do Estado de Calamidade Pública no Brasil, nas 

esferas federal, estadual e municipal, em decorrência da pandemia de COVID-19; 
 
Considerando, no âmbito desta Autarquia, a publicação da Resolução GFD nº 140, 

de 20 de março de 2020, a qual dispõe sobre medidas temporárias para a contenção do novo 
coronavírus, incluindo a suspensão do atendimento e trabalho presencial, dentre outras 
providências; 

 
Considerando a necessidade de adoção de medidas acadêmicas de cunho 

colaborativo, diante da repercussão da pandemia de COVID-19 na realização de cursos e eventos 
jurídicos presenciais, 

 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Autorizar, em caráter excepcional, o cômputo de horas de participação em 

cursos ou eventos jurídicos à distância, a título de atividades complementares, sem limite da carga 
horária máxima prevista no artigo 3º, parágrafo único, inciso VII, da Resolução GFD nº 112, de 9 de 
março de 2018, realizados a partir de 9 de março de 2020 até o último dia de suspensão das aulas 
presenciais, a ser oportunamente fixado. 

 
Parágrafo único. Para o cômputo das atividades complementares referidas no artigo 

1º desta Resolução, deverão os requerentes entregar a documentação comprobatória, perante a 
Seção de Estágio e Atividades Complementares (SFD-104), até o 10º dia útil a ser contado a partir 
da data de retomada das atividades acadêmicas presenciais na Faculdade de Direito de São 
Bernardo do Campo. 

 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 
São Bernardo do Campo, 21 de maio de 2020. 
 
 
PROF. DR. RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA 
Diretor 
 
 
 
 
 
 
Registrada no Serviço de Expediente da Diretoria e publicada no site institucional www.direitosbc.br  em 21 de 
maio de 2020.  
 
Mauro Pardelli Colombo 
Assessor de Diretoria 
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