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A Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo completou seus 50 anos em 2014, 

mantendo sua dupla missão institucional: a prestação de serviços à população carente 

do município de São Bernardo e o ensino jurídico de qualidade.  

 

Com esses preceitos, a instituição já beneficiou mais de 500 mil cidadãos, com o 

trabalho de assistência jurídica gratuita, oferecida por seus postos: Escritório-Escola, 

posto de atendimento no Poupatempo de SBC, Cartório Anexo do Juizado Especial 

Cível (também dentro do Poupatempo de SBC) e o Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania (CEJUSC – posto localizado dentro do Fórum de SBC). Os 

atendimentos são realizados pelos alunos da Faculdade, sempre sob a supervisão 

direta de advogados e coordenação de professores. O atendimento tem grande valor 

para os alunos e também para a sociedade. Os alunos ganham experiência técnica e 

humanística e a comunidade carente do ABC recebe atendimento jurídico de 

qualidade. 

 

Além disso, a Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo já formou mais de 

14.600 bacharéis em Direito, muitos dos quais atuam nas mais altas cortes do país. 

Entre os reconhecimentos da qualidade de ensino da FDSBC, figura a classificação no 

RUF 2015 e 2016 (Ranking Universitário Folha), que posicionou a instituição em 1º 

lugar entre os cursos de Direito do Grande ABC e entre os dez melhores do Estado de 

São Paulo. 

 

A Ordem dos Advogados do Brasil realizou, em janeiro de 2016, a entrega do Selo de 

Qualidade OAB Recomenda 2015, que avalia a qualidade dos cursos de Direito no 

Brasil. O prêmio foi entregue para 139 instituições de ensino dentre 1.071 avaliadas. A 

Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo foi premiada pela quinta vez e possui 

todos os selos (2001, 2003, 2007, 2011 e 2015), além de ser a única instituição de 

ensino classificada no Grande ABC. 

 

A OAB avaliou as faculdades e universidades tendo como base o índice de aprovação 

dos estudantes de cada instituição nos Exames de Ordem e no conceito obtido no 

Enade (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes). Um dos requisitos para a 

avaliação dos cursos consistiu na participação nos três últimos Exames de Ordem. 

 


