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PORTARIA INTERNA D.FDRP/USP 030-2018. DE 12 DE DEZEMBRO DE 2018

Institui. o Programa de Satlde Mental e Bem-Estar da
faculdade de Direito de Ribeir3o Preto/USP

A Diretora da Faculdade de Direito de Ribeir3o Preto da Universidade de S3o Paulo, usando

de suas atribuig6es legais, baixa a seguinte

PORTARIA

Art. IP Fica instituldo, junto a Faculdade de Direito de Ribeir3o Preto/USP, o Programa de
SaOde Mentale Bem-Estar, com a finalidade de combater o sofrimento mentale emoclonal e

propiciar condig6es para o pleno desenvolvimento acad6mico com bem-estar e sa6de mental

dos alunos de Graduag5o, P6s-Graduagao e servidores t6cnico-administrativos.

$ 1P . O Programa de Sa6de Mental e Bem-Estar sera composto por quatro membros
docentes, um representante discente e um servidor t6cnico administrativo

$ 2Q - Os membros exercer3o mandatos de dois anos, permitida a recondugao

Artigo 2g A gestao do programa ficar6 sob a coordenagao do Prof. Dr. Nuno Manue
Morgadinho dos Santos Coelho.

Artigo 3P . O programa compreende as seguintes atividades e agnes:

1. Campanha de cartazes, medias e redes sociais, com textos curtos chamando a ateng5o

para a questao e divulgando o acolhimento oferecido peta USP;

11. Programa de acolhimento e orientagao(tutoria) dos alunos interessados;

Projeto de reorganizag5o dos espagos fisicos, de modo a torn6-1os mais amig6veis e
acolhedores para a conviv6ncia;

IV. Oficinas de esporte, meditagao e arte para alunos, professores e funcion6rios;

V. Projeto de cultura e arte, com apresentaq:6es musicais em intervalos, aquisigao de
obras e arte para humanizar os ambientes e outras inlciativas.

Artigo 49 - As eventuais despesas correr3o por conta das dotag6es orgament6rias pr6prias

?

pfgina ilz Av. Bandeirantes , 3900 Campus da USP
i404o-g06 Ribeirio Preto-SP

TJF 55 (16) 33t5-4954
direitot

r



UNIVERSID.ADEDESAOPAULO
FACULDADEDEDIREITO
DERIBEIRAOPRETO

Artigo 59 Esta portaria entrar6 em vigor na data de sua publlcagao IProc. USP n9
2018.1.422.89.3).

Faculdade de Direito de Ribeir5o Preto, 12 de Dezembro de 2018

Prong Drg Monica Herman Salem Caggiano f
Diretora

FDRP/ATAc
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