
  

FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPO 
Autarquia Municipal 
  

A Presidente da Comissao de Classificagao de Beneficiarios divulga a 

relagao provisdéria de alunos declarados classificados ou desclassificados no 

Programa de Bolsa Restituivel - PROER — Ano letivo 2017, conforme dispde o 

subitem 7.4.2. do Edital do Programa. 

Os _processos estarao disponiveis para vista e interposicao de 
  

recursos ou complementagao da documentagéo faltante, nos termos do 
  

subitem 6.2.3 do Edital, nos dias 06 a 08 de novembro de 2017, das 9h00 

as 11h30 e das 19h30 as 21h30, na Segao de Finangas da Faculdade. 

  

  

Os alunos participantes poderao obter cépias do processo mediante 

requerimento a ser realizado no momento da vista e pagamento do respectivo 

preco publico ou por meio de fotografias, obtidas sob a responsabilidade 

exclusiva do interessado. 

Os recursos deverao ser protocolizados na Segao de Finangas, devendo 

ser entregues em duas vias, devidamente identificadas com NOME 

COMPLETO, NUMERO DE MATRICULA, SERIE E TURMA, e designado por 

“PROGRAMA DE BOLSA RESTITUIVEL — PROER - ANO LETIVO 2017 —- 

RECURSO”. 

Outras informagdes poderao ser obtidas através do e-mail 

proer@direitosbc.br. 
  

  

processo | matricula | Status 
  

215/2017 16135 | desclassificado (a) de acordo com subitem 6.2.2 letra "a" c/c subitem 2.1. letra "d" 
  

      210/2017 16718 | classificado (a) - desconsiderada pontuacdo diferenciada 
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FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPO 
  

Autarquia Municipal 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

214/2017 17043 | desclassificado (a) de acordo com subitem 6.2.2 letra "a" c/c subitem 2.1. letra "b" 

217/2017 17400 | desclassificado (a) de acordo com subitem 6.2.2 letra "a" c/c subitem 2.1. letra "d" 

221/2017 17416 | desclassificado (a) de acordo com subitem 6.2.2 letra "a" c/c subitem 2.1. letra "d" 

216/2017 17439 | classificado (a) 

209/2017 17442 | desclassificado (a) de acordo com subitem 6.2.2 letra "a" c/c subitem 2.1. letra "d" 

212/2017 17752 | desclassificado (a) de acordo com subitem 6.2.2 letra "a" c/c subitem 2.1. letra "d" 

222/2017 17817 | desclassificado (a) de acordo com subitem 6.2.2 letra "a" c/c subitem 2.1. letra "d" 

220/2017 17831 | desclassificado (a) de acordo com subitem 6.2.2 letra "c" 

224/2017 17838 | desclassificado (a) de acordo com subitem 6.2.2 letra "a" c/c subitem 2.1. letra "d" 

211/2017 17840 | desclassificado (a) de acordo com subitem 6.2.2 letra "a" c/c subitem 2.1. letras "b" e "d" 

213/2017 17848 | classificado (a) 

219/2017 17870 | desclassificado (a) de acordo com subitem 6.2.2 letra "a" c/c subitem 2.1. letra "d" 

218/2017 17940 | desclassificado (a) de acordo com subitem 6.2.2 letras "a" e" c" c/c subitem 2.1. letra "d" 

223/2017 18051 | desclassificado (a) de acordo com subitem 6.2.2 letra "a" c/c subitem 2.1. letras "b" e"d"     
  

CCB/FD, em 01° de novembro de 2017. 
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Laura ACen 

Presidente da CCB/FD 
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