FUNCIONAMENTO DA FDRP EXCLUSIVAMENTE VIA E-MAIL – COVID-19
Caros colegas da comunidade FDRP,

A USP recebeu de seu reitor o QUARTO COMUNICADO À COMUNIDADE ACADÊMICA.
Com o atual panorama, o Reitor solicita "encarecidamente aos dirigentes que procurem
reduzir o número de pessoas trabalhando presencialmente, sem riscos maiores à
manutenção das atividades básicas ..".
A MÁXIMA REDUÇÃO do número de pessoas em nosso ambiente, assim como a manutenção
apenas daqueles que efetivamente PRECISEM estar na FDRP, passam a ser nossa tarefa
prioritária, em respeito à saúde de todos e à vida daqueles mais vulneráveis à pandemia.
Os servidores estão dispensados da atividade presencial. Portanto, o atendimento em todas
as seções administrativas será exclusivamente por e-mails institucionais.
Os docentes e servidores técnicos e administrativos desenvolverão as atividades em forma
de teletrabalho e as solicitações que forem encaminhadas por e-mail serão respondidas.
O nosso desafio é o de manter a FDRP em atividade com segurança. Portanto, pedimos que
invistam seus melhores esforços para cumprir suas atividades remotamente. A ausência física
de cada membro da comunidade FDRP é uma atitude de zelo que AMPLIFICA A SEGURANÇA
dos colegas que precisem estar presencialmente na Unidade.
Para aqueles cuja atividade remota é impossível, solicitamos que ajam socialmente como
multiplicadores das boas práticas sanitárias no combate à pandemia.*
Atividades que necessitem de atendimento presencial (como recebimento de compras,
manutenção emergencial e outras) poderão ser agendadas ou convocadas. Ressalta-se que
os cuidados sanitários no contato interpessoal, no ambiente e com objetos, são imperativos
e responsabilidade de cada um.**
Destacamos que as medidas adotadas na FDRP se pautam nas prerrogativas do isolamento
social e têm como objetivo garantir que esse seja um local tão ou mais seguro como nossas
próprias residências.
Tais informações poderão ser atualizadas a qualquer momento.
Mais detalhes sobre as atividades da Universidade de São Paulo durante a pandemia de
coronavírus estão disponíveis no website: https://coronavirus.usp.br/
Contamos com a cooperação de todos.

Profa. Monica e Profa. Maisa
e-mail: dirfdrp@usp.br

* Sugerimos que se pautem em fontes seguras de instrução, como:
https://coronavirus.usp.br/
COVID-19: O que você precisa saber e fazer!
https://cursosextensao.usp.br/course/view.php?id=1611
https://www.youtube.com/watch?v=p9qwsqkEfAg
Prevenção e Controle de Infecção – Secretaria de Saúde –Governo do Estado de São Paulo
http://www.saude.sp.gov.br/cve-centro-de-vigilancia-epidemiologica-prof.-alexandrevranjac/areas-de-vigilancia/doencas-de-transmissao-respiratoria/coronavirus-covid19/prevencao-e-controle-de-infeccao

** Além dos cuidados já amplamente divulgados (manter distância mínima de 1 metro entre
as pessoas, higienizar corretamente as mãos com água e sabão ou álcool gel), recomenda-se
o uso de borrifadores com álcool ou detergente e de papel toalha para espalhamento em
toda superfície na qual haja toques compartilhados (maçanetas, mesas, mouses, teclados,
torneiras, pastas, telefones, grampeadores, canetas e outros).

Secretaria Diretoria: dirfdrp@usp.br
Assistência Técnica Administrativa: atadfdrp@usp.br
Seção de Apoio Administrativo: erika.penha@usp.br
Seção de Expediente: expfdrp@usp.br
Seção de Manutenção e Conservação:
Assistência Técnica Acadêmica: atacfdrp@usp.br
Seção de Apoio Acadêmico: scapacfdrp@usp.br
Serviço de Graduação: svgrad-fdrp@usp.br
Serviço de Pós-Graduação: posgrad_fdrp@usp.br
Comissão de Pesquisa: cpqfdrp@usp.br
Comissão de Cultura e Extensão: ccexfdrp@usp.br
Comissão de Estágios: cest-fdrp@usp.br
CEJUSC: danielferrari07@usp.br
Assistência Técnica Financeira: ataffdrp@usp.br
Seção de Contabilidade: contfdrp@usp.br e conveniosfdrp@usp.br

Tesouraria: tesoufdrp@usp.br
Seção de Materiais: comprasfdrp@usp.br
Biblioteca: bdrp@usp.br
Eventos: eventos.fdrp@usp.br :
Comissão de Relações Internacionais: international.lawrp@usp.br
Seção Técnica de Informática: tifdrp@usp.br

Departamento de Direito Público: ddpfdrp@usp.br
Departamento de Filosofia do Direito e Disciplinas Básicas: dfbfdrp@usp.br
Departamento de Direito Privado e Processo Civil: dppfdrp@usp.br

