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Disp6esobre o retorno is atividades presenciaisna FDRP
C)Diretor da Faculdadede Direito de Ribeir3o Preto da Universidadede S3o Paulo,no uso de suas
atribuiq6eslegaise
CONSIDERANDO a proteqao da vida e da sa6de de toda a comunidade;

CONSIDERANDOa Portaria USP GR 7670/z021, que disp6e sobre o retorno is atividades

presenciaisna Universidadede S5oPaulo;
CONSIDERANDOa Portaria USP GR 7671/20n, que altera dispositivos da Portaria USP GR
7670/20zl;
CONSIDERANDO
as diretrizes aos dirigentes das Unidades, elaboradaspda Comiss5oAssessora
da Reitoria e publicadas em 3o/o8/2021;

CONSIDERANDOos relat6rios elaborados pda Comiss3o para Estudos e Planejamento do
Retorno das Atividades Presenciaisna FDRP,faz publicar a seguinte
Portaria
Artigo I' - Ficaautorizada a realizaqaodas atividades acad6micasabaixo relacionadas,de forma
presencial, nas depend6ncias da Faculdade de Direito de Ribeir3o Preto, a parter do dia o4 de
outubro de 2021,condicionadasao cumprimento de todas as condiq6esprevistas nesta Portaria
Interna:
a) reunites de entidades,coletivos e movimentos estudantis;
b)reunites de gruposde estudos;
c)reunites

de grupos de pesquisa;

d)reunites de gruposde extensao;
e) reunites de 6rgaos colegiados estatut6rios;
f) reunites de 6r95os colegiados n5o estatut6rios;

g) atividadesde est69ioobrigat6rio;
h) atividades de est69io n5o obrigat6rio;
i) visitast6cnicas;
1)semin6rios, palestras e debates;

k) atividades de pesquisadores e pesquisadoras em iniciaqao cientifica, mestrado, doutorado e
p6s-doutorado;
1)atividades de extens3o e cultura, por extensionistas

da Graduaqao e da P6s-Graduaqao;

m) lanqamentode livros;
n) atividades de pr6tica juridica supervisionada;
o) atividades do Programade Aperfeiqoamentodo Ensino(PAE);

p) atividadesesportivas;
q) atividades de monitoria;
r) atividadesculturais.
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! I' N5o haver6 retorno de atividades presenciaisde ensino n0 2' semestrede 2021,devendo as
atividades diditicas de Graduag5o,Extens3o e P6s-Graduagaocontinuarem a ser ofertadas de
forma exclusivamente remota neste periodo.
g 2' As atividades presenciais de ensino servo integralmente retomadas no I' semestre de 2022.
q 3' As bancasde qualificaqaoe de defesa de trabalhos de conclus5o,no 6mbito da Graduaqaoe
da P6s-Graduaqao,
prosseguirio na modalidadeexclusivamentevirtual.
Artigo z' - A realizaqaodasatividades presenciaisnas depend6nciasda Unidadefica condicionada
a
a) agendamento pr6vio, apresentado em formu16rio proprio, com anteced6nciaminima de 5 dias,
dirigido a Assist6ncia T6cnico-Administrativa da Unidade, a quem competir6 autoriz6-las;

b) indicaq5o de localespecifico, duragao a atividades e nome de todas as pessoasparticipantes;
c) apresentaqao da devida justificativa da conveni6ncia de sua realizaqao na forma presencial; e
d) comprovaq5o de vacinaqaocompleta h6 mais de quatorze dias de todas pessoasparticipantes;
1l' - O acessoa Unidade depender6 de identificaq5o pessoal na portaria do pr6dio, onde se
verificar5 se a pessoa ingressante disp6e de autorizaqao para o ingresso, ou se comp6e as vistas
de integrantes da comunidade acad6micaque ji tenham completado a vacinagao h6 mats de
quatorze dias.
q2' - N5o seri permitida a entrada de pessoasque n3o tenham sido autorizadaspreviamente, ou

que n3o componham
as listasde integrantesda comunidade
acad6mica
que li tenham
completado a vacinaq5o h6 mats de quatorze dias.

i3' - As pessoasparticipantes de atividades presenciaisdever5o observar estritamente as regras
de biosseguranqa,com o uso obrigat6rio de mgscarase o respeito ao distanciamento durante o
tempo de perman6nciana Unidade
i4' - N5o servo admitidas alteraq6es no local e no tempo de duraqao da reuni5o presencial sem
pr6via autorizaq3o do setor respons6vel (ATAD).
Artigo 3' - O ingresso na Unidade sera autorizado apenas para pessoas que comprovarem
vacinaqao completa h5 mats de quatorze dias, salvo autorizaqao ou convocagao especifica e as
disposiq6es constantes desta Portaria ou das regras da Administrag3o Central da Universidade de
S3o Paulo.
Artigo 4' - A Bibliotecacontinuar6 a atender pessoasusu6rias,sem exigenciade comprovaqao de
vacinag5o completa ha mats de quatorze dias, em sistema de pr6vio agendamento dos
empr6stimos e devoluq6es, pesoe-mail agandamerlta.bdrp@gmail.com.
Artigo 5' - O retorno ao trabalho presencial6 obrigat(briopara docentes,servidorese servidoras li
completamentevacinadosh6 matsde quatorzedias.
il ' - No 5mbito de cada setor, as respectivas chefias poder3o estabelecer escala de trabalho, com
respeito a jornada regular e hor6rios flexrveis de entrada e saida.

g2' - Docentes, servidores e servidoras que n3o completaram o ciclo vacinal para a Covid-lg
dever5o informar este fato a chefia, assamcomo a data prevista de vacinaq5oe as raz6es para
eventuais atrasos.
q3' - Profissionaisque n3o se vacinarampor decis3o pr6pria n5o poderao retornar ao trabalho
presencial, devendo iniciar a imunizaq5oe seguir as diretrizes elencadaspda Portaria GR
7670/z021,Art 5', $2', que prev6 a incid6ncia de medidas legais cabiveis para a hip6tese de
descumprimento.
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1 4' - Profissionaiscom resultado positivo no teste RT-PCR,
a16mdas recomendaq6esm6dicase o
afastamento do trabalho,

devem comunicar o mais brevemente possivel a chefia imediata,

devendo evitar o retorno presencial;
$ 5' - Reunites administrativasdever3ocontinuar ocorrendo em formato virtual.
$ 6' - As aglomerag6es em portarias, corredores e copas n3o servo permitidas.
Artigo 6' - Os atendimentos ao pablico externo dependerao de pr6vio agendamento com o setor
desejado e da comunicaqao e comprovaqao, pda pessoa interessada, de seu est69io de
vaclnaqao.

Par69rafotlnico - Ficafacultado a quem for respons6velpor realizar o atendimento definir o local
da Unidade mais conveniente e seguro para sua realizaqao, com apoio e orientag5o da ATAD.
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