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PORTARIA GFD N.º 298, de 19 de junho de 2020. 
 
Constitui o Comitê de Monitoramento de Risco da COVID-
19, no âmbito 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, Autarquia Municipal, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas por lei; 
 

Considerando o reconhecimento do estado de calamidade pública pelos 
Governos Federal, Estadual e Municipal, em decorrência da pandemia da COVID-19, doença 
causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2); 
 

Considerando o Decreto Estadual n.º 64.994, de 28 de maio de 2020, que 
institui o Plano São Paulo, o qual permite a flexibilização da medida de quarentena instituída no 
Estado de São Paulo, bem como o Protocolo Sanitário do Setor de Educação – Etapa 1, que 
contempla o Ensino Superior como subsetor, constante do Plano São Paulo do Governo do 
Estado de São Paulo; e 
 

Considerando a necessidade de definição de medidas preventivas e 
reguladoras a serem consolidadas em um protocolo de enfrentamento da pandemia da COVID-
19, de modo a garantir a preservação da saúde de toda a comunidade acadêmica, bem como dos 
prestadores terceirizados, fornecedores e demais visitantes do campus, 
 
 

R E S O L V E: 
 
 

I - Constituir o Comitê de Monitoramento de Risco da COVID-19, no âmbito da 
Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, de viés consultivo e formação tripartite, sendo 
integrado pelos servidores do corpo de servidores administrativos, operacionais e docentes, do 
corpo discente e da Direção, com a finalidade de atuar estrategicamente em sede de 
monitoramento e enfrentamento dos riscos e impactos trazidos pela pandemia, em especial para: 
 

a) sugerir os protocolos de segurança em face dos riscos proporcionados pela 
pandemia da COVID-19 para normatização por parte da Direção; 
 

b) sugerir estratégias de retomada segura das atividades administrativas; 
 

c) sugerir estratégias de retomada segura das atividades acadêmicas; 
 

d) monitorar a execução dos protocolos; 
 

e) atualizar os protocolos segundo as necessidades que se apresentarem a 
partir da realidade de cada unidade administrativa. 
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II - Designar como membros do Comitê definido no inciso I: 
 
a) Alberto Soiti Yoshida e Eliana Borges Cardoso, representando os 

servidores docentes; 
 
b) João José do Carmo, Juliana de Fátima Bontorim, Pricila Ferreira da 

Silva, Saulo da Costa Pereira e Silvana Pelosi Silveira, representando os servidores 
administrativos e operacionais; 

 
c) Kaique Santos de Oliveira e Nathalia Capassi de Freitas, representantes 

eleitos dos funcionários; 
 
d) Bianca Azzi Ferreira e Kátia Simone Sabadim Batista, representantes do 

corpo discente da graduação e pós-graduação respectivamente; 
 
e) Cristiane Aparecida Oliveira Agustinho, representante do corpo diretivo. 
 
 
III - A coordenação dos trabalhos será realizada pela Professora Eliana Borges 

Cardoso. 
 
 
IV - O apoio operacional ficará a cargo do representante dos funcionários 

Kaique Santos de Oliveira. 
 
 
V - Esta Portaria entra em vigor nesta data. 

 
 
São Bernardo do Campo, 19 de junho 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   
 
 
 Mauro Pardelli Colombo 
Assessor de Diretoria 
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