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Parabéns! Você acaba de ingressar numa das melhores Faculdades de Direito do Brasil. A 

partir de agora você fará parte de uma Instituição que será como sua segunda casa e seus colegas 

e professores serão parte de sua família.  

Para ajudar neste ingresso, em um dos momentos mais importantes de sua vida, 

formulamos este Guia do Aluno, que traz informações sobre a Faculdade, suas regras e normas, 

deveres e direitos dos alunos e todas as informações necessárias para sua adaptação e 

familiaridade com a Direito São Bernardo. 

 

 

CONHECENDO A FACULDADE 

 

Criação e Reconhecimento 

A Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo é uma Autarquia Municipal, criada pela 

Lei n.º 1.251, de 1964. O curso de graduação em Direito é reconhecido pelo Decreto Estadual n.º 

49.703/68, retificado pelo Decreto n.º 49.845/68. O curso de Graduação em Direito teve seu 

reconhecimento renovado pela Portaria CEE/GP 208/15 de 22 de maio de 2015 - DOE de 

23/05/2015. 

 A alta qualidade de ensino da FDSBC é reconhecida por órgãos oficiais e pela Ordem dos 

Advogados do Brasil – OAB. A FDSBC recebeu todos os selos de qualidade “OAB Recomenda”, 

emitidos pela entidade desde 2001. Para concedê-los, a OAB selecionou Faculdades com base no 

bom índice de aprovação de seus alunos nos exames da Ordem. 

A Faculdade obteve um ótimo desempenho no IGC 2009 – Índice Geral de Cursos - com 

nota 4 (conceito de 1 a 5),  um indicador de qualidade de Educação Superior, que avalia cursos de 

Graduação e de Pós-Graduação (mestrado e doutorado), no ENADE 2009 e 2012, no RUF (Ranking 

Universitário Folha) e obteve  4 estrelas na avaliação do Guia do Estudante. 

 

 

Regimento Interno e Resoluções 

O Regimento Interno é o documento mais importante da FDSBC. Nele, o aluno poderá 

encontrar informações mais aprofundadas sobre a Instituição.  

No Regimento são fixados, por exemplo, os objetivos da Faculdade, deveres e direitos dos 

alunos, relação Faculdade-Professor, Faculdade-Aluno, Professor-Aluno e a relação com toda a 



comunidade acadêmica. O documento está disponível no site, no link “A Faculdade” > 

“Regimento”. 

As Resoluções são documentos que instituem as regras a serem seguidas no ambiente da 

instituição. Todas as Resoluções vigentes estão disponíveis no site www.direitosbc.br, link “A 

Faculdade” > “Normas e Regulamentos”. 

 

Congregação e Conselho Departamental  

Por ser uma Autarquia Municipal, a FDSBC conta com um órgão consultivo e deliberativo, 

que é formado pelo Diretor, Vice-Diretor, professores titulares, cinco representantes dos alunos, 

dois representantes dos funcionários e um representante da comunidade. 

Outro órgão consultivo da FDSBC é o Conselho Departamental. Este, por sua vez, 

coordena atividades técnicas, didáticas, cientificas e culturais dos Departamentos, ou seja, das 

Disciplinas. Entre suas atribuições está a de coordenar e supervisionar planos e atividades dos 

Departamentos e ajudar na elaboração do currículo pleno do curso de graduação.  

Cada conjunto de disciplinas compõe um Departamento, sendo as disciplinas dividas em 

seis departamentos: Disciplinas Básicas, Direito do Estado, Direito Privado, Direito Processual 

Civil, Direito do Trabalho e Previdência Social, Direito Penal e Medicina Legal. Cada um desses 

departamentos possui um Professor-Coordenador e um representante discente. Entre as suas 

atribuições está a de aprovar os planos de ensino, pesquisa e extensão, apresentados pelos 

professores do Departamento.  

Durante o período acadêmico, os alunos são estimulados a participar mais assiduamente 

das questões da FDSBC por meio de representantes indicados pelo Centro Acadêmico junto aos 

Departamentos e Conselho Departamental. Eles poderão votar e opinar sobre as atividades da 

Faculdade, dentro da duração dos mandatos, que coincide com o ano letivo. Lembrando que são 

vedadas as atividades de natureza político-partidária. 

 

Assistência à Comunidade 

A FDSBC é reconhecida por sua assistência a comunidade. Em nossos postos de 

atendimento, a população de São Bernardo do Campo encontra atendimento gratuito para 

questões jurídicas, além de ser campo de estágio para os alunos da Faculdade.  A Assistência 

Jurídica XX de Agosto é formada por quatro postos de atendimento, além de projetos sociais: 

 

 Escritório Escola – promove e acompanha ações judiciais para a população 

carente da cidade e atua especialmente na área do direito de família.   

 Poupatempo – o posto de atendimento do Poupatempo esclarece dúvidas da 

população para casos pessoais em geral.  

 CEJUSC – Instalado por meio de convênio entre a FDSBC e o Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo, com o apoio da Seccional da OAB de São Bernardo do 

Campo para ampliar o atendimento jurisdicional à população em geral. 
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 JEC – parceria entre a FDSBC, a Prefeitura de São Bernardo do Campo e o Tribunal 

de Justiça contribui com o acesso da população ao judiciário, nas causas de até 

vinte salários mínimos, onde não há necessidade de representação de advogado. 

 Projeto Social Direito na Palma da Mão – promove jornadas de orientação 

jurídica, palestras sobre temas ligados ao Direito em escolas da rede municipal e 

entidades comunitárias, além de atuar em juizados itinerantes, entre outras 

atividades. 

 

Eventos 

Durante o ano letivo a FDSBC organiza eventos para toda a comunidade acadêmica, como 

os “Encontros”, que são ciclos de palestras organizadas periodicamente pelos professores e que 

conta com a presença de renomados palestrantes e profissionais da área. Os “Encontros” 

oferecem aos alunos uma oportunidade de debater sobre assuntos da atualidade e compartilhar a 

opinião de profissionais que lidam com determinado assunto no dia-a-dia. Alguns dos “Encontros” 

já existem há mais de uma década e estão consolidados recentemente.  

A Aula Magna é uma aula especial para abertura do ano letivo e conta sempre com uma 

personalidade do mundo jurídico. Neste dia, todos os alunos se reúnem para participar desta aula 

coletiva e ao final participam de um debate com o professor convidado. 

A tradicional Semana Jurídica (Semanajur) ocorre no 2º semestre e é composta por 

palestras de grandes juristas e profissionais qualificados, além de apresentação de artigos dos 

alunos e público externo. 

 

 

 

ALUNO 

 
A partir da efetivação da matrícula, o aluno assume os direitos e deveres descritos no 

regimento, resoluções internas, regulamento da Biblioteca e demais regramentos da FDSBC. 

Abaixo listamos os direitos e deveres dos alunos. 

 

Direitos do Aluno 

 Participar dos trabalhos escolares e extraescolares promovidos pela FDSBC.  

 Fazer-se representar na Congregação, no Conselho Departamental e nos 

Departamentos.  

  Exercer o direito de petição junto aos órgãos da Faculdade.  

 Participar da vida estudantil e de sua representação, dentro e fora do ambiente 

escolar.  

 

Deveres do Aluno  

 Aplicar-se ao estudo.  



 Cumprir as disposições regimentais e as determinações dos órgãos competentes.  

 Abster-se, no recinto escolar, de atividades político-partidárias e atos que possam 

perturbar a disciplina, ofender os bons costumes, desrespeitar os colegas, 

funcionários, professores e autoridades da FDSBC.  

 Contribuir para o prestígio da FDSBC.  

 Participar de atividades extracurriculares que envolvam projetos de pesquisa, 

atendimento à comunidade, palestras, simpósios, congressos e encontros no 

âmbito da FDSBC.  

 

Algumas práticas realizadas dentro da faculdade podem ser passíveis de penalidades. A 

aplicação dessas penalidades é de competência do Diretor, que consulta o Conselho 

Departamental e, se necessário, a Congregação. Caso haja dano material do patrimônio da FDSBC, 

será obrigado o ressarcimento, além de sanção disciplinar aplicável. Segue abaixo as práticas 

passiveis de penalidade: 

 A prática de atos definidos como infração pelas leis penais vigentes ou que 

desrespeitem a hierarquia funcional própria da FDSBC.  

 Lesar o patrimônio moral, científico, cultural e material da Instituição.  

 Prejudicar o exercício das funções pedagógicas, científicas e administrativas da 

comunidade escolar.  

 Ações que contrariem as disposições regimentais e as determinações dos órgãos 

competentes.  

 Utilizar meios fraudulentos com o propósito de lograr aprovação ou promoção.  

 A prática do trote, proibida conforme a Resolução a GFD Nº 12/99.  

 Realizar as comemorações de final de curso, conhecidas como Bota Fora, 

invasões de classes e seções da Faculdade, usar água contra membros e 

dependências da Comunidade Acadêmica, apitar e/ou proferir palavras 

desrespeitosas a funcionários e Professores.  

 Jogar baralho e/ou jogos de azar dentro do campus da Faculdade.  

 

 

Informações gerais 

A FDSBC possui uma área no site exclusivo para uso dos alunos: a Área do Aluno. Por este 

canal o aluno terá acesso às suas notas, faltas, horário de aulas e provas, e acesso às informações 

financeiras, como por exemplo, boletos da mensalidade, dívida ativa, declaração de quitação, 

entre outros, além de notícias sobre o que está acontecendo de mais relevante no campus. 

Para ter acesso, basta acessar o site www.direitosbc.br, clicar em “Acesso à Área do 

Aluno” e seguir o descrito na página.  

O acesso ao campus e aos eventos organizados pela FDSBC é realizado por meio do 

cadastro da digital. Os alunos também recebem um cartão de identificação estudantil, válido para 

todos os anos do curso. 
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A Faculdade também disponibiliza rede wireless (wi-fi) e dispõe de um laboratório de 

informática. Para ter acesso, basta utilizar o mesmo usuário e senha de acesso à Área do Aluno. 

O aluno maior de 18 anos é o único responsável por suas informações acadêmicas e 

financeiras. Para que outras pessoas, incluindo pai, mãe, avós e outros, tenham acesso às suas 

informações é necessária autorização do aluno. 

 

 

 

CURSO 

 
O Curso de Bacharelado em Direito é anual e tem a duração de 5 (cinco) anos. Composto 

pelas disciplinas do currículo pleno (constante no site). Além da aprovação nas disciplinas, o aluno 

deve cumprir 300 horas de Estágio Supervisionado de Prática Jurídica (ESPJ), 200 horas de 

Atividades Complementares, realizar e defender perante banca examinadora um Trabalho de 

Conclusão de Curso (Monografia) e participar do ENADE (caso seja aplicado o exame de Direito no 

ano em que o aluno estiver matriculado na 5ª série da graduação). 

 

Notas, provas e revisão de prova 

No decorrer do ano letivo o aluno, o aluno é submetido a quatro avaliações bimestrais, 

que são realizadas em períodos pré-determinados no Calendário Escolar. Para ser aprovado, o 

aluno deve obter média anual acima de 7 (sete) em cada disciplina, sendo que as provas 

bimestrais tem nota de zero a dez, permitido o fracionamento de 0,5 ponto. A Faculdade não 

adota o arredondamento automático de notas e médias.  

Para os alunos de 4º e 5º ano, além da avaliação bimestral, há duas avaliações semestrais, 

referentes às disciplinas de Prática Jurídica (PJ).  

Os docentes têm liberdade para formular as questões de prova conforme a matéria 

indicada, assim como estipular a duração das avaliações. As notas são publicadas no site da 

instituição, na Área do Aluno. 

Lembramos que, é obrigatório o comparecimento às avaliações. Porém, fica permitida a 

realização de apenas uma avaliação substitutiva em cada disciplina durante o ano letivo. Para ter 

direito à prova substitutiva é necessário entrar com requerimento no Centro de Apoio ao Aluno 

(CAA), no prazo máximo de 5 (cinco) dias contados da data da prova em que o aluno esteve 

ausente  e pagamento de preço público. As mesmas regras são válidas para as avaliações de 

Prática Jurídica. 

Após a aplicação das provas, o professor realiza a Vista de Prova, para que o aluno possa 

saber os pontos de acerto e erro e assim aprimorar-se para as próximas avaliações.  

Quando necessário, é possível solicitar a Revisão da prova e do Exame Final, que consiste 

em um requerimento do aluno fundamentando e apontando as dúvidas sobre as questões a 

serem revistas. Caso tenha, é possível anexar uma cópia da prova. O pedido de Revisão é 

encaminhado ao professor da disciplina, que avaliará e dará seu parecer ao aluno. Para ter direito 



a revisão de prova e do exame final, o aluno precisa requerer no Centro de Apoio ao Aluno (CAA) 

dentro de 5 (cinco) dias contados da publicação da nota. O professor tem prazo de 10 (dez) dias 

para examinar o pedido. Há possibilidade de recurso da revisão de prova, este por sua vez será 

direcionado ao Coordenador do Departamento respectivo, tendo o aluno um novo prazo de 5 

(cinco) dias para fundamentar o pedido e apontar novamente suas dúvidas sobre as questões. 

Esta análise tem prazo de 20 (vinte) dias e cuja decisão é irrecorrível. Não será concedida revisão 

de prova quando realizada por meio de avaliação oral. 

 

Exame Final 

Quando o aluno atingir média anual inferior a 7 (sete) e igual ou superior a 3 (três), terá 

de realizar o Exame Final. O Exame Final poderá ser escrito ou oral.  

Já o Exame Final do Estágio Supervisionado de Prática Jurídica é exclusivamente escrito e 

aplicável ao aluno com média inferior a 5 e igual ou superior a 3. 

Os horários dos exames finais são divulgados aos alunos com antecedência mínima de 

dois dias, e será exigida no Exame a matéria lecionada no ano. Para a nota no exame, o aluno 

deve obter média final igual ou superior a 5 (cinco), ou seja:  Média final = média das 4 provas 

bimestrais + nota do exame ÷ 2. 

Não terá direito a Exame Final o aluno que tiver ultrapassado os 25% de ausências 

permitidas naquela disciplina. Em caso de ausência no dia do Exame, não será permitida nova 

oportunidade ao aluno. 

 

Aprovação e Reprovação 

Para ser aprovado no ano letivo, o aluno precisa ter média anual acima de 7 (sete) em 

cada disciplina e frequência igual ou superior a 75% das aulas. No entanto, caso o aluno reprove 

em duas disciplinas, poderá continuar o curso na série seguinte cumprindo as dependências das 

disciplinas reprovadas no ano anterior. 

O aluno está automaticamente reprovado quando atingir média anual inferior a 3 (três) 

e/ou frequência inferior a 75% da carga horária, não tendo direito a realizar o Exame Final. 

 O aluno reprovado em 3 (três) ou mais disciplinas, ficará retido na série e deverá cursar 

apenas as disciplinas reprovadas  durante o ano. Essa regra inclui dependências de séries 

anteriores. 

Quando o aluno ficar retido na última série do curso, por notas ou faltas em qualquer 

disciplina regular, no ano seguinte deverá se matricular regularmente na série e frequentar as 

aulas da disciplina que reprovou.  O aluno do último ano que não ultrapassar 3 (três) disciplinas 

reprovadas tem direito à redução da parcela da anuidade. A prática jurídica não será computada 

para fins de redução, porém será cobrada como uma dependência. 

Quando o aluno ficar retido na última série devido a não conclusão de horas de atividades 

complementares, estágio e/ou por falta da conclusão da Monografia, no ano seguinte deverá se 

matricular regularmente na série denominada “5ºG”, dedicada exclusivamente para que o aluno 

possa concluir estas pendências. Ao se matricular no 5ºG, o aluno pagará mensalmente, até a 



data de conclusão, o valor equivalente a 1 (uma) disciplina por cada pendência. A cobrança das 

parcelas da anuidade de dependência será realizada até a data da conclusão da atividade. 

 

Dependência (DP) 

As dependências serão cursadas no ano letivo seguinte, em horário distinto ao que o 

aluno estiver matriculado. A FDSBC poderá abrir Turmas Especiais para determinadas disciplinas 

se o número de alunos reprovados em determinada disciplina for alto. As Turmas Especiais serão 

cobradas e poderão ser agendadas para sábados. 

As regras sobre faltas, frequência e aproveitamento são válidas para as DP’s de disciplinas 

regulares e, também, para as DP’s de Prática Jurídica. 

 

Faltas 

A presença nas aulas é controlada por meio eletrônico. O professor de cada disciplina 

realiza a chamada em sala de aula com base nas digitais registradas nas catracas de acesso à 

Faculdade. 

Para aprovação, é necessário que o aluno tenha frequência igual ou superior a 75%, 

consequentemente as faltas não podem ultrapassar 25% do total da carga horária de cada 

disciplina.  

Caso o aluno tenha problemas com a entrada nas catracas, deve avisar o professor no dia 

da ocorrência, ou o quanto antes, para que não haja divergência na lista de presença. 

 

Abono de Faltas e compensação de ausências 

Abono de faltas consiste na retirada do registro de ausência do aluno em aula. Só é 

permitido o abono de falta em casos de prestação do serviço militar (Lei Federal nº 4.375/64). 

Neste caso, é necessário que o aluno protocolize um requerimento no Centro de Apoio ao Aluno 

(CAA) mediante pagamento de preço público, no prazo de 10 (dez) dias a partir da ausência e 

apresentação de declaração emitida pelo órgão competente.  

Em casos de ausência em aula por motivos de doença, gestante, luto ou outros motivos, é 

realizado o procedimento de Compensação de Ausências por meio de trabalhos escolares.  

A FDSBC não aceita pedidos de compensação de ausência por períodos curtos, visto que o 

aluno deve administrar suas ausências dentro dos 25% que têm direito. Para ausência às aulas por 

no mínimo 15 (quinze) dias, o processo de compensação de ausência por trabalho domiciliar será 

aplicado nos seguintes casos: 

 À gestante (observadas às normas da lei federal nº 6.202, de 1975);  

 Ao(à) incapacitado(a) fisicamente de comparecer às aulas (observadas as normas 

do Decreto-lei Federal nº 1.044, de 21 de outubro de 1969); 

 Para acompanhamento de tratamento de saúde, hospitalar ou domiciliar de pai, 

mãe, cônjuge ou filhos. Para os pedidos enquadrados nesse critério o período de 

afastamento deverá ser de, no mínimo, 15 (quinze) dias e, no máximo, 180 (cento 

e oitenta) dias. 



 Luto em consequência de falecimento de pai, mãe, cônjuge, filhos, irmãos ou 

avós. Para os pedidos enquadrados nesse item o período de afastamento deverá 

ser de 5 (cinco) dias corridos, contados a partir da data do óbito. 

Os pedidos de compensação de ausência deverão ser protocolizados no Centro de Apoio 

ao Aluno em até 10 (dez) dias a partir do início do afastamento. 

 

Adaptações 

No decorrer dos anos, poderá haver mudança no plano de ensino vigente na FDSBC. Caso 

isso ocorra, o aluno que esteja com a matrícula trancada, reprovado ou aluno ingressante por 

transferência externa terá de adaptar-se a nova grade de matérias. Não há direito adquirido a 

currículo. 

 

Orientação Pedagógica 

Os alunos também contam com a Orientação Pedagógica, um atendimento dirigido a eles 

e prestado pelos professores, mediante hora marcada. O aluno agenda um horário na recepção 

da Sala dos Professores, escolhendo um determinado professor que, neste encontro, possa 

esclarecer perguntas que surgiram durante a aula, dúvidas sobre debates e assuntos jurídicos ou 

questões vindas da experiência de estágio. 

 

 

 

VÍNCULO DO ALUNO COM A FACULDADE 

 

Matrícula e Rematrícula 

Após ser aprovado no vestibular, o aluno inicia seu vínculo com a Faculdade efetivando 

sua matrícula. Todo início de ano, o aluno deverá efetuar sua rematrícula para manter o vínculo 

com a Instituição. O procedimento de rematrícula é realizado via internet, em datas estipuladas 

no Calendário Escolar. O aluno está apto para realizar a rematrícula quando: 

 É considerado aprovado ou reprovado na série anterior; 

 Realiza o pagamento da primeira parcela da anuidade (parcela de Janeiro); 

 Não tem parcelas vencidas do ano anterior. Se tiver, deve quitar ou negocias as parcelas 

não pagas junto ao Setor Financeiro; 

 Não tem parcelas vencidas de acordos (parcelamento de dívidas de anos anteriores). 

 

Caso o aluno desista de continuar os estudos na FDSBC, é necessário que formalize, em 

requerimento próprio disponível no Centro de Apoio ao Aluno, a solicitação de trancamento ou 

cancelamento desta matrícula. O não comparecimento às aulas não configura desistência e não 

isenta pagamentos por parte do aluno. 

 



Trancamento de Matrícula 

Durante o decorrer do ano, o aluno poderá interromper temporariamente o curso por 

meio do trancamento de matrícula. Ele mantém o vínculo com a Faculdade naquele ano letivo. 

É possível solicitar o trancamento uma vez por série e renová-lo por mais um ano. A 

renovação não é automática, tendo que ser obrigatoriamente solicitada no próximo início do ano. 

O aluno fica isento do pagamento das parcelas da anuidade ou parcelas de dependência ou 

adaptações, a partir do mês seguinte ao pedido. A cobrança das parcelas da anuidade será 

realizada até o mês do pedido de trancamento de matrícula e cobrada em valor integral 

independente da data de solicitação.  

Quando retorna às atividades normais do curso, o aluno que estava com a matrícula 

trancada estará sujeito a cursar adaptações (quando houver). 

 

Cancelamento de Matrícula e Cancelamento de Vínculo. 

O cancelamento de matrícula ocorre quando o aluno devidamente matriculado decide 

interromper definitivamente o vínculo junto a Faculdade. Este pedido deverá ser solicitado 

através de requerimento no Centro de Apoio ao Aluno (CAA). A cobrança das parcelas da 

anuidade será realizada até o mês do pedido de cancelamento de matrícula e será cobrada em 

valor integral independente da data de solicitação. 

Já o cancelamento de vínculo ocorre quando o aluno não realiza a rematrícula no início do 

ano letivo e não solicita trancamento ou renovação e a Faculdade cancela o vínculo do aluno após 

chamamento feito por meio do jornal do Notícias do Município.  

 

Transferências de sala 

Há 3 (três) tipos de transferências que o aluno pode solicitar: 

 Transferência de Período – quando o aluno solicita mudar o período que 

estuda – manhã para noite ou noite para manhã. Basta requerer no Centro de Apoio 

ao Aluno (CAA), estar matriculado ou trancado e efetuar o pagamento de preço 

público. Todos os alunos que têm interesse de mudar de período são colocados em 

uma fila de espera, o “Mapa de Mudança de Período”, na sequência em que os 

pedidos foram registrados no CAA. Conforme a abertura de vagas, os alunos serão 

convocados para concluir o procedimento seguindo a ordem da lista. O aluno não 

poderá solicitar mais que duas mudanças durante o ano letivo e não serão permitidas 

permutas com outros alunos inscritos no processo de transferência de período. O 

“Mapa de Mudança de Período está disponível no site www.direitosbc.br, na Área do 

Aluno. 

 

 Transferências Externa (alunos de outras Instituições) – para alunos de 

outras Faculdades que desejam ingressar na FDSBC, as transferências dependerão de 

aprovação e ordem de classificação no exame de seleção, preenchendo assim as 

vagas disponíveis. Estes alunos terão de cursar as disciplinas não aproveitadas ou não 

http://www.direitosbc.br/


cursadas na faculdade anterior e compete à FDSBC decidir sobre o aproveitamento 

das disciplinas cursadas que coincidem com a grade curricular da FDSBC. 

 

 Transferências para outras Instituições – quando o aluno solicita 

transferência para outra Instituição, é necessário solicitar no CAA apresentando 

“Declaração de Vaga” emitida pela Instituição de destino. Após formalizar a 

transferência, o aluno deverá requerer o cancelamento de matrícula ou vínculo com a 

FDSBC. 

 

 

Aproveitamento de Disciplinas  

O aluno poderá solicitar aproveitamento de disciplinas da série em que estiver 

matriculado, para disciplinas cursadas em outras Instituições, ou na própria FDSBC. Caso sejam, 

disciplinas cursadas em outras Instituições é necessário a apresentação do original e cópia do 

histórico escolar, contendo disciplina, notas, frequência, carga horária e programa 

correspondente. Compete à FDSBC decidir sobre o aproveitamento de disciplinas. 

Quando o aluno conseguir o aproveitamento de disciplinas e restarem 3 (três) disciplinas 

para cursar, este aluno terá redução nas parcelas da anuidade daquele ano letivo que estiver 

matriculado. As disciplinas de Prática Jurídica não são contadas para fins de redução da parcela da 

anuidade, mas será cobrada como dependência quando o aluno obtiver a redução da parcela da 

anuidade. 

 

 

 

ATIVIDADES OBRIGATÓRIAS PARA  

CONCLUSÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO 

 

Prática Jurídica (PJ) 

A atividade de Prática Jurídica é obrigatória para todos os alunos matriculados na 4ª e 5ª 

série e é dividida em dois módulos: 

 4ª série – O aluno cursará Prática Jurídica Civil. 

 5ª série – O aluno poderá escolher dentre as opções: Prática Jurídica Civil, 

Prática Jurídica Constitucional, Prática Jurídica Penal, Prática Jurídica Trabalhista 

ou Prática Jurídica Tributária. 

A Prática Jurídica, além de aulas em sala, também poderá incluir visitas em Fóruns, 

Tribunais, cartórios, delegacias, Secção ou Subsecção da OAB, entre outros órgãos onde é 

relevante a atuação de profissionais de Direito. 

 As avaliações são semestrais e será aprovado o aluno que obtiver frequência igual ou 

superior a 75%, entregar todos os trabalhos solicitados pelo professor, cumprir todas as 



atividades externas solicitadas e obter média igual ou superior a 5 (cinco). O aluno que não 

obtiver aprovação não terá horas do módulo computadas. 

 

Atividades Complementares 

Para concluir o curso, o aluno precisa computar 200 horas em atividades 

complementares, que podem ser acumuladas desde o 1º ano. Isso inclui a participação em 

congressos, simpósios, seminários, conferências, cursos de extensão universitária, cursos de 

aperfeiçoamento e similares. 

Os cursos de férias, aperfeiçoamento, reciclagem, Semanajur e os Encontros oferecidos 

pela Faculdade, além da participação em Feiras de Profissões, também contribuem para acumular 

horas de atividades complementares. A participação como ouvinte em defesas de monografias e 

o comparecimento em Encontro Nacional de Estudantes de Direito (ENED) ou similares são 

opções para cômputo de horas. 

Para ter direito às horas de atividades complementares, o aluno precisa apresentar no 

CAA o certificado e uma cópia simples do comprovante da atividade realizada, dentro do prazo de 

até 6 (seis) meses após o seu encerramento. Há um limite de 50 (cinquenta) horas por atividades 

externa e 8 (oito) horas diárias para atribuição. Somente atividades realizadas após a matrícula do 

curso serão aceitas. Cursos on-line não são válidos.  

Desde 2014, os alunos da 1ª a 3ª séries podem validar as horas de estágio como 

atividades complementares, basta entregar no CAA o Termo de Realização de Estágio. Para ter 

validade, a entrega não pode ser superior a 6 (seis) meses do término do estágio. 

Na Área do Aluno do site, o aluno poderá acompanhar o acúmulo de suas horas de 

atividades complementares. As regras para atribuição de horas estão disponíveis na Resolução 

disponível no menu “A Faculdade” > “Normas e Regulamentos”. 

 

Estágio 

Outra exigência para que o aluno conclua a graduação em Direito é a de computar um 

total de 300 horas de estágio supervisionado de prática jurídica. O Nuprajur regulamenta e 

fiscaliza as atividades internas e externas dos alunos para validação das horas de estágio. Os 

estágios podem ser realizados em órgãos públicos, escritórios credenciados junto à OAB, etc. 

O contrato de estágio deverá ter a descrição de atividades compatíveis com a área jurídica 

e que o estagiário esteja coberto por seguro contra acidentes pessoais. Há um modelo do Termo 

de Compromisso de Estágio (TCE) disponível no site da FDSBC para consulta. O contrato de 

estágio deverá ser assinado pelo Nuprajur. 

Para cada mês de permanência no estágio externo ou para cada fração superior a 15 

(quinze) dias, serão atribuídas 12 (doze) horas de estágio. 

 

Trabalho de Conclusão de Curso - TCC 

Por fim, para concluir o curso, o aluno precisa apresentar seu TCC diante uma banca 

examinadora. O TCC é constituído por uma dissertação ou estudo minucioso que propõe 

aprofundar-se em determinado tema. Haverá um professor-orientador do departamento 



escolhido, que auxiliará na elaboração do trabalho. A orientação será realizada em horário 

marcado com o professor. 

Entre os meses de abril e maio de cada ano, é publicada a relação dos professores 

disponíveis para orientação e número de vagas para cada professor, não sendo superior a 20 

(vinte) alunos por professor. Enquanto matriculados no 4º ano, os alunos devem inscrever-se por 

meio do site. 

 

Iniciação Cientifica  

A FDSBC desenvolve e apoia um importante trabalho de fomento à pesquisa na 

graduação. Por meio da Coordenadoria de Iniciação Científica, incentiva docentes e alunos na 

produção de trabalhos acadêmicos. Com isso, a Faculdade desperta vocações cientificas, 

estimulando os alunos a seguirem para a Pós-Graduação. Os melhores trabalhos, após processo 

seletivo, são publicados na revista científica denominada “Cadernos de Iniciação Cientifica”.  

 

Estágio Profissional de Advocacia (EPA) 

O EPA é fornecido para os alunos a partir do 4º ano e tem como objetivo enriquecer a 

aprendizagem prática e prepará-los para exercer a profissão. As informações sobre o EPA são 

divulgadas no site da Faculdade. 

O Curso é uma excelente oportunidade para estudantes militares ou com vínculo 

empregatício, impossibilitados de realizarem estágio em empresas, órgãos públicos ou escritórios 

de advocacia.  

 

Cursos de Férias  

Os cursos de férias são oferecidos 2 (duas) vezes por ano, em julho e janeiro. As opções 

de cursos são divulgadas no site da Faculdade. Os alunos podem fazer gratuitamente até 2 (dois) 

cursos por temporada (janeiro/julho) e as inscrições são realizadas exclusivamente pelo site. 

 

 

FINANCEIRO 

 

Anuidade 

O valor da anuidade da graduação da FDSBC é dividido em 12 (doze) parcelas mensais, a 

serem pagas por meio de boletos com vencimento todo dia 10 (dez) de cada mês. Valores de 

dependências e adaptações são cobrados à parte da anuidade. Os boletos estão disponíveis na 

Área do Aluno do site da FDSBC e seu pagamento deve ser realizado exclusivamente na rede 

bancária. Caso necessário, a 2ª via poderá ser retirada na Seção de Finanças. Quando ocorrer 

atraso no pagamento, acarretará cobrança de multa de 2% e juros mora de 1% ao mês (0,033% ao 

dia). 



A não frequência do aluno às aulas não cancela automaticamente a cobrança da anuidade 

do curso. Se não houver, por parte do aluno, o pedido de trancamento ou cancelamento de 

matrícula formalizado no CAA, a cobrança continuará normalmente. 

Quando houver pedido de trancamento ou cancelamento de matrícula, a cobrança das 

parcelas da anuidade será realizada até o mês do pedido de cancelamento de matrícula. 

 

 

Anuidade de Dependência / Adaptações / Turma Especiais 

 Dependência e Adaptações – os valores são cobrados em boletos à parte 

da anuidade, com a mesma data de vencimento, não sendo possível unir os valores 

num único boleto. 

 Turmas Especiais – os valores são cobrados em boletos à parte da 

anuidade, com a mesma data de vencimento, porém o valor da turma especial será 

cobrado em 9 (nove) parcelas, de abril a dezembro.  

 

 

Preços Públicos  

Quando o aluno solicitar prova substitutiva, cópias xerográficas, requerimento de 

transferência de período ou de turma, de compensação de ausências, licença gestante, abono de 

faltas, aproveitamento  de disciplinas, pedidos diversos e 2ª via de cartão de identificação do 

aluno será cobrado um valor por esse serviço, o chamado preço público. A lista completa com os 

valores e serviços cobrados estão disponíveis no site da Faculdade, no menu “Acesso à 

informação”. 

 

Bolsa de estudos 

Os programas de Bolsa de Estudos da FDSBC buscam incentivar a permanência do aluno 

na instituição e auxiliá-lo na manutenção de seus estudos.  Os programas de bolsa oferecidos são: 

 PROMAIS – O “Programa Faculdade Mais Igual” tem por finalidade 

incentivar o acesso e permanência de alunos de baixa renda com a concessão de 

bolsa de estudo através de percentual de redução na parcela da anuidade. Para 

concorrer a uma bolsa, o aluno precisa estar matriculado e ter sido aprovado na série 

anterior, não ter sido transferido de outra Instituição, ter renda familiar “per capita” 

de valor igual ou inferior à renda estipulada no edital do PROMAIS e apresentar toda 

a documentação solicitada. 

  Bolsa Auxílio – A Bolsa Auxílio tem por finalidade beneficiar os alunos 

que, após seleção interna, começaram a estagiar nos postos de atendimento jurídico 

da Faculdade, como o Escritório-Escola, JEC, Poupatempo ou CEJUSC. 

 Bolsa Mérito – A Bolsa mérito contempla com 11 (onze) parcelas da 

anuidade o calouro que tirou a nota mais alta no vestibular e os alunos já 

matriculados que obtiveram as melhores médias de suas classes no ano anterior. 

 



 

 

SEÇÕES DA FACULDADE 

 
Durante a vida acadêmica, muitos alunos precisam solicitar documentos, tirar dúvidas 

sobre procedimentos internos etc. Para isso a Faculdade conta com diversas seções 

administrativas, que poderão auxiliá-lo em suas dúvidas e necessidades. 

 

Caso haja alguma dúvida quanto às informações descritas neste Guia, pedimos que entre 

em contato com os setores abaixo, que prestam um serviço diretamente relacionado ao aluno: 

 

 

Centro de Apoio ao Aluno (CAA) 
O principal canal de comunicação e auxílio do aluno é o Centro de Apoio ao Aluno. Neste 

local, o aluno poderá solicitar e retirar declarações, atestados de matrícula, documentos 

acadêmicos ou financeiros, histórico escolar, carteirinhas para passe-escolar, requerimentos para 

revisão de prova, provas substitutivas, compensação de ausência, trancamento ou cancelamento 

de matrícula e solucionar dúvidas diversas. 

O Centro de Apoio funciona no prédio Barentz, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 

e das 19h às 21h30. Contato: centrodeapoioaoaluno@direitosbc.br  

 

 

Seção de Graduação 
A Seção de Graduação (ou Secretaria) é responsável pelo processamento e registro da 

vida acadêmica do aluno.  

Horário de atendimento: de 2ª a 6ª feira, das 9h às 11h e das 19h às 21h.  

Contato: secretaria@direitosbc.br  

 

 

Seção de Finanças 
A Seção de Finanças é responsável pela emissão dos boletos, elaboração de atestados 

financeiros, como de quitação de débitos, valores pagos, declaração para Imposto de Renda, 

informações sobre as bolsas de estudos.  

Horários de atendimento ao aluno: de 2ª a 6ª feira, das 8h30 às 11h30, das 13h30 às 16h30 e das 

19h30 às 21h30. 

Contatos:  financas@direitosbc.br 
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Núcleo de Prática Jurídica - NUPRAJUR 
A Seção de Estágio ou Núcleo de Prática Jurídica (Nuprajur) é responsável por administrar 

as horas de estágios dos alunos, atividades complementares, prática jurídica, curso de férias e 

monografia.  

O Nuprajur coordena as atividades do Estágio Supervisionado de Prática Jurídica (ESPJ) 

que abrange: Prática Jurídica (PJ); Estágio Externo de prática Jurídica (EEPJ); Estágio Profissional 

de Advocacia (EPA); Laboratórios Jurídicos; Assistência Judiciária Gratuita no Escritório Escola; 

Assistência Jurídica Gratuita no Poupatempo; Projeto Social “Direito na Palma da Mão”; Estágio 

Externo de alunos do 1º ao 3º ano. 

Horário de atendimento: de 2ª a 6ª feira, das 8h30 às 11h30, das 13h30 às 16h30 e das 19h às 

21h30. 

Contatos: 

    nuprajur@direitosbc.br (Estágio)  

    tcc@direitosbc.br (TCC) 

    cac@direitosbc.br (Atividades Complementares) 

 

 

 

Biblioteca 
Com seus vários serviços, a Biblioteca da FDSBC vem contribuindo, junto com os 

professores, para o aprimoramento dos alunos na obtenção de conhecimento através do acesso à 

informação.  

A biblioteca conta com um acervo jurídico especializado, totalmente automatizado, com 

cerca de 61.000 itens, entre livros e periódicos, além de fornecer acesso à Revista dos Tribunais 

Online.  

Para usufruir do serviço de empréstimo dos itens, o aluno deve cadastrar uma senha na 

Biblioteca. Mais informações no site da Faculdade, onde está disponível o regulamento e a 

Política de Coleções da Biblioteca. 

Horário de atendimento: de 2ª a 6ª feira, das 8h às 22h. Aos sábados das 9h às 15h (das 8h 

às 15h no período de provas).  

Contato: biblioteca@direitosbc.br 

 

 

 

 

 

SEJA BEM-VINDO! 
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