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Dispée sobre a regulamentacao da “Bolsa Mérito” aos 

alunos da Faculdade de Direito de S40 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 atribuigdes que lhe sao conferidas por lei e; 

Considerando que, nos termos da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educagao Nacional — artigo 70 — inciso VI, a concessao de bolsas de estudos é 

tida como despesa de desenvolvimento do ensino realizada com vistas a consecugao dos 

objetivos basicos das instituigdes educacionais; 

Considerando o valor historico da instituigao do beneficio, 
através da Resolugéo GFD n° 16, de 09 de margo de 1992, expedida em face de decisao 

da d. Congregagao desta Faculdade de Direito; 

Considerando a necessidade de aperfei¢oar as regras para 

concessao da “Bolsa Mérito”; 

Considerando, finalmente, 0 que consta do processo 

administrativo n° 256/92; 

Resolve: 

CAPITULOI 

DO BENEFICIO DA “BOLSA MERITO” E SUA DESTINACAO 

Art. 1°- A “Bolsa Mérito” propiciara, ao aluno por ela 

beneficiado, a iseng¢ao do pagamento da anuidade da série subsequente a do exercicio de 

apuracaéo, excluida a 1* parcela e os valores cobrados a titulo de: pregos publicos, 

dependéncia, adaptacdo e Trabalho de Conclusado de Curso — TCC. 

Art. 2°- A “Bolsa Mérito” sera concedida ao aluno que 

alcan¢ar a maior média na fase “1” em cada uma das turmas das diferentes séries da
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Faculdade; bem como aos candidatos (periodos diurno e noturno) que obtiverem a 

melhor pontuagao no vestibular de cada ano letivo. 

§ 1° - Considera-se média da fase “1”, para efeito da 

presente Resolugaéo, a média aritmética obtida entre as somas das 4 (quatro) notas 

bimestrais alcangadas pelo aluno em cada uma das disciplina integrantes da série 

cursada, arredondadas, se for o caso, até a segunda casa decimal e anteriores ao exame. 

§ 2° - Ficam excluidas do rol das disciplinas analisadas as 

Praticas Juridicas. 

§ 3° - Na hipotese de resultar, da aplicagao dos critérios 

estabelecidos no paragrafo anterior, empate entre as médias da fase “1” de dois ou mais 

alunos da mesma série e turma, sera adotado como critério de desempate a maior idade. 

§ 4° - O beneficio sera concedido ao aluno classificado em 

segundo lugar se o aluno primeiro colocado estiver com a matricula trancada ou se nao 

efetuar a matricula para a primeira série ou rematricula para as demais séries, no prazo 

estabelecido no calendario escolar. 

§ 5° - Independentemente da porcentagem de tempo 

cursada na sala, motivada por transferéncia de periodo ou de turma, o aluno concorrera 

na turma que finalizou o ano letivo apurado. 

§ 6° - Nao concorrerfo a concesséo da “Bolsa Mérito”, 

os alunos promovidos que obtiveram, na série de apurac4o, aproveitamento de estudos 

em virtude de disciplinas anteriormente cumpridas. 

§ 7° - O prémio “Bolsa Mérito” € pessoal e intransferivel. 

§ 8° - A bolsa de estudos de que trata a presente Resolugao 

nao sera concedida, ainda que em carater complementar, ao discente que ja usufrua de 

beneficio similar outorgado por outra institui¢éo publica ou privada. 

CAPITULO II 

DO RESULTADO DA APURACAO E DOS CRITERIOS DE CONCESSAO 
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face da aplicag¢éo dos critérios estabelecidos nesta Resolugao, submetendo-a a 

autorizagao da Secretaria Geral para publicagao. 

Paragrafo unico — Notas alteradas ou incluidas apos a data 

de apuracéo da “Bolsa Mérito” nao seraéo reconhecidas e seréo desconsideradas para 

analise, independente do motivo alegado ou fato gerado. 

Art. 4° - Autorizada a publicagao, nos termos do artigo 

precedente, a Segao de Graduagao divulgara no site institucional, relagéo com os nomes 

dos beneficiarios e as respectivas médias gerais. 

CAPITULO III 

DA IMPUGNACAO DO RESULTADO 

Art. 5° - Fica assegurado a qualquer aluno, no prazo de 5 

(cinco) dias a contar da publica¢ao da relacgdo dos beneficiarios da “Bolsa Mérito”, o 

direito de impugnar o resultado apresentado para sua série e turma, através de peti¢ao 

fundamentada, dirigida a Secretaria Geral. 

Paragrafo unico — Decorrido o prazo recursal, a relagdo de 

contemplados sera submetida ao Diretor, que procedera a homologagao do ato e 

remetera a Secdo de Finangas para que sejam tomadas as medidas de praxe. 

CAPITULO IV 

DA RESTITUICAO DE PARCELAS PAGAS 

Art. 6° - Caso o aluno contemplado ja tenha quitado 

parcela (s) da anuidade do exercicio de concessao, a Secao de Finang¢as providenciara a 

restitui¢ao dos valores aos alunos. 

CAPITULO V 

DISPOSICOES FINAIS 

contemplado com a “Bolsa Mérito”.  
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Paragrafo unico — Em caso de empate, os critérios serao os 

mesmos estabelecidos para as demais séries. 

Art. 8° - Esta Resolugéo entra em vigor na data de sua 

publicagao, revogadas as disposi¢des em contrario, em especial a Resolug¢éo GFD n° 73, 

de 17 de dezembro de 2014. 

    

     

  

S4o Bernardo do Campo, 16 de dezembro de 2016. 

Prof. Dr. MARCELO JOSEXADEIRA MAUAD 

   

  

Regiftrada neste Gabinete (GFD.1.1) e na mesma data acima 

pubtcada no site institucional. www.direitosbe.br 

JOAO LUIZ USO 

Assdssor de Diretoria


