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RESOLUGAO GFD. N° 65, de 27 de janeiro de 2014. 
  

Dispée sobre a regulamentacao dos Cursos de Pés- 
Graduagao da Faculdade de Direito de Sao Bernardo do 
Campo, Autarquia Municipal, e da outras providéncias. 

O Prof. Dr. MARCELO JOSE LADEIRA MAUAD, Diretor da 
Faculdade de Direito de Sao Bernardo do Campo, Autarquia Municipal, no uso das atribuicdes 
que lhe sao conferidas por lei e; 

Considerando a necessidade ‘de incrementar as normas que 
regulamentam os Cursos de Pés-Graduacao, integrantes da organizacdo didatica desta 
Instituigaéo de Ensino Superior, 

Resolve: 

. CAPITULO I 
DOS CURSOS DE POS-GRADUACAO 

Seco I 

Da natureza 

Art. 1°- Os Cursos de Pés-Graduagao, integrados aos objetivos 
institucionais e pedagogicos desta Faculdade de Direito, compreendem: 

I- Cursos de Especializacao “Lato Sensu”: 

ll- Cursos de Aperfeigoamento; 

II]- Cursos de Extensdo Universitaria. 

Art. 2°- Os Cursos de Especializagao “Lato Sensu” tém por 
objetivo aprofundar temas da formacdo tedrica e profissional do Bacharel em Direito e areas 
correlatas, conferindo-lhe o certificado de Especialista. 

Paragrafo tnico- Os Cursos de Especializacao “Lato Sensu” 
tém carga horaria minima de 360 (trezentas e sessenta) horas. 

Art. 3°- Os Cursos de Aperfeigoamento tém por objetivo 
atualizar e aprimorar técnicas de trabalho ou conhecimentos relacionados com o Curso de 
Graduagaéo em Direito e em areas correlatas. 

Paragrafo tnico- Os Cursos de Aperfeigoamento tém carga 
horaria minima de 180 (cento e oitenta) horas. 

Art. 4°..Os Cursos de Extensao Universitaria tém por objetivo 
complementar a formag4o técnico-profissional do Bacharel em Direito por meio de debates 
tedricos e praticos sobre temas do mundo juridico e areas correlatas.
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Paragrafo tnico- Os Cursos de Extensdéo Universitaria tém 
carga horaria minima de 30 (trinta) horas. 

Art. 5°- Os Cursos de Aperfeigoamento e os de Extensao 
Universitaria caracterizam-se por serem tematicos ¢ de curta duracao. 

Art, 6°- Os Cursos de Especializagao, de Aperfeicoamento é 
de Extensao Universitaria, aprovados pelo Conselho Departamental, serao supervisionados pelo 
Coordenador de Pés-Graduagio. 

Seco IT 

Da estrutura pedagégica 

Art. 7°- A estrutura pedagogica dos Cursos de Pés-Graduacao 
é constituida de: 

I- Coordenador de Pos-Graduacao: 

II- Coordenadores pedagogicos dos Cursos de Especializacao 
“Lato Sensu”, Aperfeigoamento e de Extensao Universitaria: 

Ill — Professores responsaveis pelos médulos que compédem 
cada curso. 

5% Art. 8°- Sao atribuigdes do Coordenador de Pés-Graduacao, 
além daquelas que lhe sao conferidas por lei: 

l- planejar, implementar, coordenar e fiscalizar os cursos de 
Pos-Graduacao: 

ll- informar e instruir os requerimentos em assuntos de sua 
area de competéncia, a serem submetidos a decisado do Diretor; 

III- atender, assistir e orientar Professores e alunos, em sua 

esfera de competéncia; 

IV- controlar a observancia, pelos Professores dos cursos, das 
normas e€ dos prazos, dando conhecimento das ocorréncias ao Diretor; 

V- coordenar as atividades didatico-pedagdgicas relacionadas 
com os cursos de Pés-Graduagao em andamento;. 

VI- assessorar o Diretor em assuntos de sua aleada: 

VII- propor a estrutura de programas de Pés-Graduaciio novos, 
ou reformulados; 

VIII- propor regulamento dos programas de Pés-Graduacad, 
observando os prazos estabelecidos;



  

FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPO 
  

Autarquia Municipal 

RESOLUGAO GFD. N° 65, de 27 de janeiro de 2014. 
  

IX- organizar calendario escolar para cada periodo letivo e 
divulga-lo com antecedéncia; 

X- receber dos Coordenadores pedagégicos dos Cursos de Pés- 
Graduagao relatério final dos cursos para avaliacao: 

. XI- elaborar relat6rio anual das atividades de Pés-Graduacao 
para encaminhamento ao Diretor; 

XII- organizar o processo de selecado dos candidatos aos cursos 
de Pdés-Graduagio. : 

Art. 9°- Sao atribuigdes dos Coordenadores pedagdgicos dos 
Cursos de Especializagao “Lato Sensu”, Aperfeicoamento e de Extensdo Universitaria: 

I- apresentar projetos de cursos de Pés-Graduacao: 

Il- indicar ao Coordenador de Pés-Graduacao os palestrantes e 
os Professores que irao compor o Corpo Docente: 

IIl- acompanhar o desenvolvimento do curso, zelando pelas 
condigées essenciais a sua realizacao; 

IV- recepcionar Professores visitantes: 

V- elaborar e aplicar instrumentos de avaliagdo das atividades 
realizadas; 

VI- elaborar relatério do curso quando solicitado pelo 
Coordenador de Pés-Graduacao; : 

Art. 10- Sao atribuigses dos Professores responsaveis pelos 
mddulos nos Cursos de Pos-Graduagao: 

I- desenvolver as ementas e programas dos médulos e 
disciplinas conforme as normas estabelecidas pelo Coordenador de Pés-Graduagiio. 

ll- sugerir a realizagéo de Cursos de Extensao Universitaria e 
de Aperfeicoamento; 

III- realizar as avaliagdes de desempenho didatico-pedagégico 
dos discentes; 

IV- orientar e corrigir as monografias e demais trabalhos 
académicos; 

V- contribuir com a produgao intelectual e académica através 
da elaborag¢ao de artigos, participagao em seminarios e congressos académicos/cientificos.
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VI- sugerir temas e reflexGes tedricas e praticas que possam 
contribuir com o aprimoramento dos Cursos de Pés-Graduagio: 

VIl- cumprir as normas e os prazos estabelecidos nesta 
Resolugdo e nos Calendarios dos Cursos. 

CAPITULO II 
DA INICIATIVA DOS CURSOS 

Seco I 

Dos Cursos de Especializacgao “Lato Sensu” 

Art. 1l- Os Cursos de Especializacaio “Lato Sensu™ sao de 
iniciativa do Diretor, do Coordenador de Pés-Graduacao e dos Professores desta Faculdade de 

‘Direito, bem como de outros Professores que comprovem, no minimo, o grau de Mestre. 

Art. 12- Os cursos seréo estruturados de acordo com a 
legislagdo aplicavel, com duragaéo minima de 360 (trezentas e sessenta) horas, divididas em 
semestres, nelas nao se computando o tempo de estudo individual ou em grupo sem assisténcia 
docente e destinado a elaboragao de monografia. 

Paragrafo tinico — Os mddulos dos Cursos de Especializagao 
poderao ser cursados de forma separada e alternada, certificando-se ao aluno cada médulo _ 

como curso de Extensao Universitaria, de acordo com as regras aplicaveis a esta modalidade. 

Art. 13- As propostas deveréo ser encaminhadas ao 
Coordenador de Pés-Graduagao com seis meses de antecedéncia da data sugerida para 0 inicio 
das atividades. 

Art. 14- As propostas deverao conter: 

I- dados gerais de identificagao dos cursos; 

II- projeto pedagégico, incluindo justificativas e¢ objetivos dos 
cursos; 

I[l- programa dos cursos, incluindo a divisio em mddulos e 

ementario com bibliografia; 

[V- indicagao do Corpo Docente e dos Professores que poderao 
ser convidados; 

V- calendario dos cursos. 

Paragrafo Unico- A qualificagao de todos os Professores dev 

necessariamente ser comprovada mediante apresentacio de curriculo pleno e cépia do maior 
titulo académico, de documento de identidade e de CPF.
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Secao II 

‘Dos Cursos de Aperfeigoamento e de Extensao Universitaria 

Art. 15- Os Cursos de Aperfeicoamento e de Extensao 

Universitaria sao de iniciativa do Diretor, do Coordenador de Pés-Graduacao e dos Professores 
desta Faculdade de Direito, bem como de outros Professores que SeInprayem, no minimo, o 
grau de Mestre. 

Art. 16- As propostas dos Cursos de Aperfeigoamento e de 
Extensao Universitaria a serem realizados no primeiro semestre de cada ano letivo deverao ser 
encaminhadas ao Coordenador de Pés-Graduacio'até o final do més de outubro do ano 
imediatamente anterior. 

Art. 17- As propostas dos Cursos de Aperfeicoamento e de_ 

Extensao Universitaria a serem realizados no segundo semestre de cada ano letivo, deverao ser 

encaminhadas ao Coordenador de Pés-Graduacao até o final de abril do mesmo ano. 

Art. 18- As propostas deverao conter: 

1- titulo ou tema do curso: 

II- contetido programatico; 

IIl- objetivos; 

IV- justificativa; 

V- pliblico alvo; 

VI- periodo de realizagao; 

VII- niimero de vagas; 

VIII- requisitos para inscri¢ao; 

IX- processo e criterios de selegao, quando exigiveis: 

X- Corpo Docente com indicacio da titulagao, com grau minimo 
de Mestre, obtido em Instituigao credenciada pelos 6rgéos competentes. 

Secao III 

. Da aprovagao do Curso 

Art, 19- A proposta de curso devera ser encaminhada ao 
Coordenador de P6s-Graduagao para exame de seu contetido na forma dos artigos 14 e 18 desta 
Resolugao, apds o que remetera o respectivo expediente ao Diretor para autorizar o seu 
prosseguimento.
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§ 1°- Autorizado 0 prosseguimento da proposta, 0 expediente 
sera encaminhado pelo Coordenador de Pés-Graduacdo, por via eletrénica, aos Professores 
integrantes dos Departamentos Pedagégicos envolvidos com a tematica, para que, no prazo de 
10 (dez) dias, opinem sobre 0 contetido e pertinéncia da proposta. 

§ 2°- Apdés as manifestagdes previstas no paragrafo 1°, que 
fardio parte do expediente, 0 Coordenador de Pés-Graduacio tomara as providéncias necessarias 
e, por fim, encaminhara ao Diretor para submissao ao Conselho Departamental. 

§ 3°-.Aprovada’ pelo Conselho Departamental, a proposta sera 
encaminhada pelo Diretor ao Conselho Estadual de Educagao para aprovacdo e reconhecimento 
€ 0 expediente sera remetido_pelo Coordenador de Pdés-Graduagao a Secgao de Contabilidade 

(SFD-106) para apropriagao dos custos do respectivo curso. 

§ 4°- Os Cursos de Extenséo Universitaria prescindem de 
autorizagao prévia do Conselho Estadual de Educagao para sua realizacao. 

CAPITULO II 
DO REGIME ESCOLAR 

Secao I 

Do processo seletivo e da matricula 

Art. 20- A admissao nos cursos de Pos-Graduagao sera feita 

através de processo seletivo a cargo do Coordenador de Pés-Graduagao, observados os critérios 
definidos nos respectivos projetos. 

Art. 21- Podera inscrever-se o portador de Diploma de 
Graduagao relacionado com os cursos de Pés-Graduagio, mediante requerimento dirigido ao 
Coordenador de Pés-Graduacao. 

Paragrafo unico- Excepcionalmente, para os Cursos de 
Extensao Universitaria poderao inscrever-se alunos matriculados na 4° ou 5* Série de Curso de 
Graduacao. 

Art. 22- O candidato aprovado no processo seletivo devera 
requerer sua matricula ao Diretor da Faculdade dentro do prazo fixado pelo Coordenador de 
Pos-Graduagao, sob pena de cancelamento de sua inscrigAo. 

Art. 23- A matricula sera efetuada semestralmente, de acordo 

com o calendario de cada curso. 

Seco II 

Do cancelamento e trancamento da matricula 

Art. 24- O cancelamento da matricula podera ocorrer:
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I- mediante requerimento do interessado dirigido ao 
Coordenador de Pé6s-Graduacao; 

Il- pela Faculdade no caso de abandono do Curso, 

caracterizado pela auséncia injustificada do aluno por periodo de trés meses consecutivos ¢ sem 
oO pagamento das respectivas parcelas mensais; 

II]- pela nado renovagdo semestral da matricula nos prazos 
fixados no calendario do respectivo curso, 

§ 1°- Na hipdtese do inciso I. o aluno fica obrigado ao 
pagamento da parcela do Curso até o més do requerimento, inclusive. 

§ 2°- Na hipotese do inciso Il, o aluno ficara sujeito 4 multa de 

10% (dez por cento) do valor total das parcelas remanescentes ao complemento do Curso, a 

partir do Ultimo més de freqiiéncia. 

§ 3°- Ocorrendo a desisténcia da matricula antes do inicio das 

aulas, far-se-a a devolugao da(s) parcela(s) ja paga(s), podendo a Faculdade dela(s) reter 

importancia nao superior a 4% (quatro por cento) do valor correspondente a semestralidade do 
Curso. 

§ 4° - Ocorrendo a desisténcia da matricula desde que 

requerida apdés o inicio do curso e cancelada antes do Requerente frequentar a primeira aula a 

ser ministrada imediatamente apos a efetivagao da matricula, far-se-4 a devolugio da (s) parcela 

(s) ja paga (s), podendo a Faculdade dela (s) reter a importancia nao superior a 4% (quatro por 

cento) do valor equivalente 4 semestralidade do Curso. 

Art. 25- Nao sera admitido o cancelamento de matricula nos 

Cursos de Aperfeig¢oamento e de Extensao Universitaria, dada sua natureza de curta duracdo. 

Art. 26- Fica vedado 0 trancamento de matricula, bem como a 

substituigaéo de aluno matriculado. - 

Secao III 

Dos deveres do aluno 

Art. 27- Sao deveres do aluno: 

I- cumprir as disposigdes regimentais e as determinagGes dos 
orgaos competentes;: 

Il- abster-se, no recinto escolar, de atividades politico- 

partidarias e atos que possam importar em perturbagao da disciplina, ofensa aos bons costumes, 

desrespeito aos colegas, funcionarios, Professores e autoridades da Faculdade; 

Ill- efetuar o pagamento das mensalidades nos prazo 

contratados. 
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Paragrafo unico- O infrator sujeita-se as penalidades previstas 
no Regimento desta Faculdade de Direito. 

Secao IV 

Da freqiiéncia 

Art. 28- E obrigatéria a fr eqiiéncia as aulas nos cursos de Pés- 
Graduagao, a qual sera apurada pelos meios e critérios estabelecidos pelo Coordenador de Pés- 
Graduacao. : 

Art. 29- A freqiiéncia minima exigida é de 75% (setenta e 
cinco por cento) das aulas e atividades de cada curso. 

Art. 30- Somente sera concedida a compensacdo de auséncia 
nos casos previstos em lei e naqueles de comprovada forga maior desde que aceitos pelo e 
Coordenador de Pos-Graduacio. 

Paragrafo tnico- O requerimento, devidamente instruido, 
devera ser dirigido ao Coordenador de Pés-Graduagado, no prazo maximo de 05 (cinco) dias 
uteis contados do retorno do aluno as aulas, sob pena de indeferimento de plano. O 
indeferimento de plano ou imediato é decorrente da auséncia de formalizagao do requerimento 
no prazo ou sem a devida instrucao. 

Secgo V 

Do aproveitamento escolar 

Art. 31- O curso sera considerado concluido quando forem 
cumpridas todas as condi¢g6es e exigéncias estabelecidas no respectivo projeto pedagdgico. 

§ 1°- E permitido o aproveitamento de disciplina cursada em 
Cursos de Pés-Graduagao desde que o contetido e a carga horaria sejam compativeis, mediante 
autorizagéo do Coordenador de Pés-Graduagao, apds manifestagio do Professor responsavel 
pela respectiva disciplina. 

§ 2°- O aluno devera requerer 0 aproveitamento de disciplina 
no prazo maximo de 30 (trinta) dias contados do inicio do respectivo curso, 

Art.'32- Os critérios ¢ formas de avaliagfo e desempenho do 
aluno serao estabelecidos no programa de cada curso, respeitadas as disposigdes desta 
Resolucao. 

Art. 33- Ao término de cada disciplina, o Professor responsavel 
tera o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar as notas em formulario proprio, na Seco de Pés- 
Graduacao (SFD.107). 

Paragrafo tnico- Serio atribuidas notas de zero a dez as 
avaliacgGes, permitido o fracionamento de 0,5 (meio) ponto.
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Art. 34-. O aluno podera requerer ao Coordenador de Pés- 

Graduagao revisio de nota no prazo de até 15 (quinze) dias a contar da data da divulgacao de 

nota no site da Faculdade, e o Professor responsavel pela disciplina, tera prazo igual para se 
manifestar, fundamentadamente. 

Art. 35- O aluno que, por motivo de caso fortuito ou de forga 

maior, devidamente comprovado, deixar de comparecer no dia de avaliacao, podera requerer ao 

Coordenador de Pés-Graduagao a indicagao de novo prazo, desde que formalize o requerimento 

no prazo de até 15 (quinze) dias contados do término da respectiva disciplina. 

§ 1°- Deferido o pedido, o Professor responsavel pela 
disciplina, tera prazo de 15 (quinze) dias para estabelecer instrumentos de avaliacado 
substitutiva. 

§ 2°- Apds o Professor determinar os instrumentos a serem 

considerados na avaliacdo substitutiva, o aluno sera informado e tera o prazo de até 30 (trinta) 

dias para cumprir 0 que vier a ser proposto. 

§ 3°- Decorrido o prazo final para realizagdo da avaliagao 
substitutiva, o Professor tera até 30 (trinta) dias para corrigir os trabalhos ou provas e entregar 
as notas na Se¢fo de Pdés-Graduacgado (SFD,107). 

Seciio VI 

Da Monografia 

Art. 36- Ao final do Curso de Especializagaio “Lato Sensu” 

sera exigida Monografia, de entrega obrigatoria, compativel com a tematica e com o respectivo 
projeto pedagogico. 

Art. 37- A Monografia ¢ uma dissertagfo escrita~ sobre 

quaisquer areas relacionadas com os médulos das disciplinas ministradas durante o curso, sob 

supervisao de Professor Orientador, que devera exprimir de forma clara a capacidade de analise 

e de utilizagao de métodos e conceitos cientificos por parte do aluno. 

§ I®- A Monografia devera ser elaborada conforme as 
exigéncias e caracteristicas de cada curso, respeitadas as orientagdes recebidas na disciplina 

Metodologia da Pesquisa Cientifica do curso e de acordo com as recomendacées do Professor 
Orientador. 

‘ § 2°- A Monografia devera obedecer as normas do Manual de 

Monografia Juridica desta Faculdade de Direito. 

§ 3°- A Monografia elaborada sem orientacdo de Professor 
designado por esta Faculdade de Direito recebera nota zero. 

Art. 38- A Secgao de Pés-Graduagao (SFD.107) disponibilizara 

aos alunos, 90 (noventa) dias antes do término das aulas, formuldrio préprio, para escolha do 
tema e indica¢gao do Professor Orientador, dentre aqueles que integram 0 curso.
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§ 1° O aluno tera o prazo de 10 (dez) dias, contados da data do 

recebimento, para devolver o formulario de que trata este artigo, devidamente preenchido e em 
02 (duas) vias. 

§2°- A Secado de Pos-Graduagaio (SFD.107), no prazo de 10 

(dez) dias contados da data do recebimento, encaminhara cépias dos formularios ao Professor 
indicado pelo aluno. 

§ 3°- O Professor Orientador tera o prazo de 10 (dez) dias, a 

contar do recebimento dos formularios, para manifestar sua aceitagao e para apresentar a Secao 
de. Pos-Graduagao (SFD.107) calendario com indicagao das datas dos 02 (dois) encontros que 

deverao ser realizados com os alunos orientandos. 

§ 4°- A Segao de Pés-Graduagao (SFD.107) tera o prazo de 05 

(cinco) dias para divulgar o calendario de cada Professor Orientador. 

Art. 39- As orientacgSes acontecerio em dias e horarios 

estabelecidos pelo Professor Orientador nas dependéncias desta Faculdade de Direito e serao 

divulgadas no site e quadros de avisos da Instituicdo. : 

Art. 40- E obrigatorio -o comparecimento aos 02 (dois) 

encontros de orientagdes, durante os quais o aluno recebera as diretrizes principais para 

elaboragéo da Monografia, readequara a dissertacao de acordo com observagées do Professor 

Orientador. 

§ 1°- A comprovacio da orientacgio sera feita pela Ficha de 
Freqiiéncia, preenchida pelo Professor Orientador e assinada pelo orientando, 

§ 2°- As Fichas de Freqiiéncia “serdo arquivadas a cada 
encontro na Segao de Pds-Graduacgao (SFD.107). 

§ 3% O aluno que nao frequentar qualquer dos 02 (dois) . 

encontros de orientagao tera 02 (dois) pontos descontados na nota final da Monografia. 

Art. 41- A critério do Coordenador de Pés Graduacao, apos 
oitiva do Professor Orientador, podera ser concedido novo periodo de orientagao ao aluno caso 

ainda nao tenha concluido a sua Monografia, desde que o requeira no prazo de até 07 (sete) dias 

contados da data do ultimo encontro a que se refere o artigo 40. 

Art. 42- Sera permitida a troca de Professor Orientador em 

caso de seu afastamento do curso ou da Instituigaéo, ou por decisio do Coordenador de Pds- 

Graduagao baseada em solicitacaéo fundamentada do aluno. 

Art. 43- O aluno devera entregar na Secao de Pés-Graduaga 
(SED.107) uma eépia da Monografia, de acordo com as regras indicadas. 
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Art. 44- O prazo de entrega da Monografia sera fixado pelo 

Coordenador de Pés-Graduagao, por proposta do Coordenador Pedagégico do respectivo curso, 

nao podendo ser inferior a 60 (sessenta) dias do térming das aulas. 

Art. 45- O pedido de prorrogagio de prazo para entrega da 

Monogratia, devidamente justificado e comprovado, somente sera recebido se requerido ao 
Coordenador de Pos-Graduagao em até 15 (quinze) antes do encerramento do prazo a que se 
refere o artigo 44, 

Art. 46- O aluno que deixar de apresentar a Monografia no 
prazo fixado no artigo 44 ou na prorrogag¢ao a que se refere o artigo 45, estara automaticamente 
reprovado no curso. 

Art. 47- Decorrido o prazo final para entrega da Monografia, o 

Professor Orientador tera prazo de 07 (sete) dias para retira-la na Segao de Pos Graduagio 
(SFD.107). , 

Art. 48- A Monografia devera ser corrigida pelo Professor 
Orientador, no prazo maximo de 30 (trinta) dias contados de sua retirada no Servico de Pds- 
Graduacao. - 

Art. 49- O Professor Orientador tera atuagao isolada, sem 

constituigao de Banca Examinadora e sua remuneragao sera fixada pelo Diretor. 

Paragrafo tinico- O Coordenador de Pés-Graduacao limitara o 
numero maximo de orientandos por Professor Orientador, 

Art. 50- Sera considerada aprovada a Monografia que obtiver 
nota igual ou superior a 7 (sete). 

Art. 51- O aluno que obtiver nota de Monografia inferior a 5 

‘ (cinco) estara automaticamente reproyado, nao Ihe sendo concedida nova oportunidade para 
reapresentacdo da Monografia. 

Art. 52- A Monografia que receber nota de 5 até 6.9, sera 

devolvida ao aluno para que sejam promovidas as modificagdes necessarias, por uma tinica vez. 
devendo ser devolvida corrigida ao Professor Orientador no prazo de 30 (trinta) dias contados 

do seu recebimento. 

Art. 53 — Em caso de reprovagao da Monografia por plagio, o 

aluno nado podera fazer uso do mesmo tema em sua matricula posterior no mesmo ou em outro 

curso, devendo apresentar um novo projeto a outro Professor Orientador. 

Secao VII 
Da concluséo do curso S 

Art. 54 - Sera considerado aprovado o aluno que obtiver:
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I- nota igual ou superior a 07 (sete) na Monografia; 

I]- 70% (setenta por cento) da avaliagao global 
(aproveitamento de aprendizagem dos modulos); 

IIl- frequéncia minima global de 75% (setenta e cinco por 
cento). 

Secao VIII 

Da expedicao de certificados e da concessao de titulos 

= ' ta - 

Art. 55- Aos alunos aprovados nos Cursos seréo conferidos os 
certificados correspondentes. 

Paragrafo tnico- Os certificados serao assinados pelo Diretor 

da Faculdade em conjunto com o Coordenador de Pés-Graduagao. 

Art. 56- O historico do. curso, incluindo aproveitamento, 
frequéncia e relagao dos médulos cursados, constara no verso do certificado do aluno. 

Segao IX 

Dos deveres dos Professores e dos alunos 

Art. 57- Sao deveres do Professor: 

| - frequentar as reunides convocadas pelo Coordenador de 
Pés-Graduagao; 

I] - atender seus alunos. orientandos em horario previamente 
fixado; 

III - efetuar os registros nas Fichas de Freqtiéncia; 

IV - corrigir as avaliagSes e as Monografias apresentando as 
- notas nos prazos estabelecidos nesta Resolugao; 

V- entregar na Secdo de Pdés-Graduacgéo (SFD.107) as Fichas 

de Avaliacao e as Monografias corrigidas; 

V1-cumprir os prazos estabelecidos nesta Resolucao; 

VII- cumprir e fazer cumprir os termos desta Resolugao. 

Art. 58- O Professor que descumprir os prazos e os termos 

desta Resolugao, se integrante das Carreiras Docentes desta Faculdade de Direito, incorrera em 

infragao disciplinar passivel de apuragdo e, se alheio aos Quadros desta Autarquia Municipal, 

podera ter seu contrato rescindido. 

Art, 59- Sao deveres dos alunos: 
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I -cumprir todos os prazos estabelecidos nesta Resolugdo e no 
calendario do curso divulgado pela Faculdade: - 

I] - frequentar os encontros com o Professor Orientador nos 
dias e horarios por ele designados, quando da elaboragao da Monografia; 

III - depositar a sua Monografia final: 

IV - cumprir esta Resolugao. 

Art. 60- O aluno que descumprir os prazos e termos desta 
Resolugao ficara sujeito as sancdes nela previstas. 

CAPITULO IV 
DAS DISPOSICOES FINAIS 

Art. 61- Os trabalhos, atividades entregues para correeao do 
Professor e as Monografias finais nao retiradas pelos alunos até 90 (noventa) dias apds 
divulgacao de resultado final serao inutilizados pela Segao de Pos- -Graduagao (SFD.107), 

Art. 62- Os casos omissos serao resolvidos pelo Coordenador 
de P6s-Graduagao e pelo Diretor, que expedira atos complementares, quando necessarios. 

Art. 63- Esta Resolugéo entra em vigor na data de su 
publicagao, revogadas as disposi¢des em contrario, em especial a Resolugao GFD n° 9, de 

* setembro de 2009. 
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