
Política de Cotas da Direito São Bernardo 
 
A proposta de política de cotas da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo foi 
aprovada em 21 de junho de 2016. A proposta aprovada contempla o critério racial 
(pretos, pardos e indígenas) e o critério socioeconômico (candidatos oriundos da 
escola pública abarcando o ensino fundamental II e o ensino médio) de maneira 
independente e propõe igualmente a concorrência por parte dos cotistas tanto na lista 
geral quanto na lista específica de cotas. 
 
Desse modo, as vagas serão preenchidas da seguinte maneira, 85% das vagas pelos 
candidatos cotistas e não-cotistas que alcançarem os melhores resultados. As vagas 
remanescentes (15%) serão preenchidas pelos candidatos cotistas, inicialmente pela 
lista do critério racial e em sequência por aquela do critério socioeconômico. 
 
Vale sinalizar que a proposta sugere a adoção inicial de 15% das cotas e que, em 
momentos futuros, seja realizada avaliações com o intuito de se averiguar se é possível 
que esta porcentagem seja elevada até 20%. Ademais, é preciso observar que caso o 
candidato contemple ambos os critérios de cotas, ele poderá concorrer na lista geral, 
assim como nas duas listas específicas.  
 
As vagas reservadas aos candidatos cotistas serão divididas igualmente entre os dois 
períodos ― diurno e noturno ― de modo que haverá 72 vagas para cotistas na 
totalidade, sendo 36 para cada período das quais 18 para cada critério segundo a 
tabela abaixo: 
 

DIURNO NOTURNO 

240 VAGAS 240 VAGAS 

COTAS (15%) = 36  COTAS (15%) = 36 

 

RAÇA ESCOLA PÚBLICA RAÇA ESCOLA PÚBLICA 

       18         18       18         18 

 
A Política de Cotas entrou em vigor no Vestibular de 2017. 
 
A Comissão de Cotas, que trabalhou na elaboração da proposta aprovada, foi 
composta pelos professores Denise Auad, Eliana Borges Cardoso e Marcelo Koch Vaz, a 
Chefe da Seção de Graduação (Secretaria) Andréa Isabel Alves e a aluna Agatha Regina 
Abreu de Miranda. 
 

 

 

 


