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solicitações

A Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo 
é uma Autarquia Municipal, criada em 1964, e possui 
como missão oferecer ensino jurídico de qualidade com 

formação humanística, responsabilidade social e 
prestação de serviços à comunidade. 

A Direito São Bernardo mantém-se exclusivamente
 com recursos próprios.

A Faculdade

Para verificar o regimento interno da Faculdade 
de Direito de São Bernardo do Campo, basta 

acessar o site www.direitosbc.br, menu 
“A Faculdade” – “Normas e Regulamentos”.

regimento

financeiro 

PEDAGÓGICO

avaliações  

O curso de bacharelado em Direito da 
FDSBC é ministrado em 5 anos e 

compreende as disciplinas do currículo 
pleno (ver grade no site), Estágio 

Supervisionado de Prática Jurídica 
(ESPJ), Atividades Complementares, e 
elaboração e defesa de Trabalho de Con-

clusão de Curso.

A frequência às aulas e às provas é 
obrigatória. A comprovação é feita por 
meio de controle eletrônico (catracas) e 
a chamada em sala de aulas. As faltas às 
aulas não podem ultrapassar 25% do 
total da carga horária de cada disciplina. 

Você pode acompanhar suas faltas 
acessando a Área do Aluno.

Durante o ano letivo, você será 
submetido a quatro avaliações para 

as disciplinas teóricas a serem 
realizadas nas formas, datas e 

horários fixados no Calendário Escolar 
(provas bimestrais). 

O comparecimento a estas avaliações 
é obrigatório. As notas são lançadas 
pelos professores e publicadas na 
Área do Aluno no site. O aluno deve 
atingir a média anual 7,0 (sete) para 

ser aprovado em cada disciplina. 

Plano de curso faltas  

Caso você não compareça a alguma das 
provas bimestrais, é possível realizar 
avaliação substitutiva no final do ano, 

sendo permitida apenas uma 
substitutiva em cada disciplina, 
durante o ano letivo, mediante 

requerimento prévio.

Se você não atingir média anual 7,0 na 
disciplina, mas conseguir no mínimo 

média 3,0 e possuir frequência igual ou 
superior a 75% terá o direito a realizar 

Exame, que consiste em uma prova 
abrangendo toda a matéria do ano 

letivo. Estará aprovado o aluno que, 
após o exame final, obtiver média igual 
ou superior a 5,0, resultante da média 

encontrada entre a somatória das 
quatro notas bimestrais e a nota do 

exame final.

Palestras, seminários e cursos 
extracurriculares realizados dentro e 

fora da FDSBC poderão ser 
computados como atividades 

complementares. Você deve atingir 
obrigatoriamente 200 horas de 

atividades complementares até a 
conclusão da graduação. É possível 
acompanhar as horas já computadas 
por meio da Área do Aluno no site. 

Outras informações poderão ser 
obtidas na Seção de Estágio e 
Atividades Complementares 

(Nuprajur). 

atividades 
complementaresexames 

avaliações 
substitutivas  

Para concluir o curso de bacharelado em Direi-
to, precisa totalizar uma carga horária de 300 

horas, divididas entre 100 horas de 
Prática Jurídica Civil no 4º ano; 100 horas de 

Prática Jurídica no 5º ano, com área a ser 
escolhido pelo aluno; 30 horas de curso de 
Ética (dividido em dois módulos), realizado na 

própria Faculdade; 70 horas eletivas de 
estágio externo ou EPA ou reconhecimento de 
atividade profissional.  As horas de estágio 
começarão a ser computadas a partir do 4º 
ano do curso. Antes desse período, caso o 

aluno faça estágio as horas serão 
contabilizadas como atividade 

complementar, respeitando o limite de 100h 
computadas. Outras informações poderão ser 

obtidas na Seção de Estágio e Atividades 
Complementares (Nuprajur). 

No final do curso, você terá de elaborar o 
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).  
No 4º ano, são abertas as inscrições para 
que o aluno escolha o tema do TCC e o 
orientador. A partir daí, poderá iniciar a 

elaboração do TCC. O trabalho será
apresentado a uma banca examinadora 
para avaliação quando o aluno estiver 

matriculado no 5º ano. Outras
 informações poderão ser obtidas 
na Seção de Estágio e Atividades 

Complementares (Nuprajur).

A Direito São Bernardo organiza 
horários de atendimento dos 

professores para tirar dúvidas, 
de qualquer ano, com hora marcada. 

O agendamento deve ser feito 
na recepção da sala dos professores.

orientação
pedagógica 

tcc Estágio  

A anuidade do curso é dividida em 12 parcelas. 
Os pagamentos são feitos, exclusivamente, na rede 

bancária, utilizando o boleto disponibilizado na Área do 
Aluno. Se necessário, você poderá retirar a 2ª via do 
boleto na Seção de Finanças. O vencimento do boleto é 

todo dia 10 de cada mês.  
  

A Direito de São Bernardo possui os seguintes 
programas de bolsa de estudos: PROMAIS, 

PROCOTAS, PROER, Bolsa Mérito, Bolsa Auxílio 
para os Estagiários da Faculdade e o Programa 

Santander Universidades de Bolsas de Educação. 
Mais informações, acesse nosso site, menu “Cursos” 

– “Graduação” – “Bolsa de Estudo”.   

ANuidade  Bolsa de estudo

A Direito de São Bernardo possui 
laboratório de informática. Aberto de 
segunda a sexta, das 7h às 22h45 e aos 

sábados, das 7h às 16h, é mais uma 
ferramenta de aprendizado 

disponibilizada para você. Para 
acesso, basta comparecer ao TI 
para cadastrar usuário e senha. 

Você pode reservar espaços nas 
dependências da faculdade para 
utilizar como sala de estudos e 

ensaios de trabalhos, entre outras 
atividades acadêmicas.

As reservas são solicitadas pelo 
e-mail administracao@direitosbc.br, 
com informações sobre data, horário 

e quantidade de usuários.

A Biblioteca da Direito São Bernardo 
possui um acervo especializado, com 

catálogo totalmente automatizado, com 
cerca de 64 mil itens, ente livros e 

periódicos impressos, além de 
disponibilizar acervos digitais de livros 

da Biblioteca Digital Proview e de 
periódicos da Revista dos tribunais 
Online. Para começar a usufruir de 

todos os serviços oferecidos, você deve 
comparecer à Biblioteca para fazer seu 
cadastro. Além de contar também com 
um aplicativo para consultar livros e 
gerenciar empréstimos, entre outros 

serviços. 

lABORATÓRIO RESERVA DE SALAS
PARA ESTUDO

infraestrutura 

biblioteca

No site da Direito São Bernardo (www.direitosbc.br), 
você terá uma área restrita para acessar todas as 

informações referentes à sua situação acadêmica, 
como notas, faltas, financeiro, horários de aula e 

provas, além de notícias sobre o que está 
acontecendo no campus. Para o primeiro acesso, 

você receberá um e-mail, antes do início das aulas, 
com um link e informações para realizar os 

procedimentos. Caso não receba o e-mail, poderá 
acessar diretamente: acesso.direitosbc.br e seguir 

as etapas disponíveis na página.

O acesso ao campus e aos eventos organizados 
pela Direito São Bernardo é realizado por meio 

do cadastro de sua digital.

A FDSBC possui dois aplicativos. O aplicativo 
acadêmico para consulta de notas, faltas, 

financeiro, horário de aulas, entre outros serviços. 
E o aplicativo da Biblioteca, onde é possível 

realizar pré-reserva de livros, renovar 
empréstimos e consultar disponibilidade de obras. 
Os aplicativos estão disponíveis, gratuitamente, 
para download na Apple Store e na Play Store, basta 
procurar pelo nome “FDSBC” ou “Faculdade de 

Direito SBC – Portal Acadêmico”. O acesso aos 
sistemas é realizado da mesma forma que é feito 
na Área do Aluno no site da faculdade, por meio 

de e-mail institucional e senha.

Área do Aluno

CADASTRO BIOMÉTRICO E 
IDENTIDADE eSTUDANTIL

Aplicativos 

Wi-fi e  senha do
laboratório

Para conectar na rede Wireless e acessar os 
computadores do Laboratório, utilize o mesmo 

usuário e senha de acesso à Área do Aluno.

www

bem-vindo

Verifique as formas de contato e 
horários de atendimento dos diversos 

setores da faculdade no 
site www.direitosbc.br > 

contato > horário de funcionamento.

horários de 
funcionamento

A Direito São Bernardo não fornece informações 
acadêmicas e financeiras para pais e/ou terceiros 

sem autorização do aluno maior de idade. 

solicitações

Caso você tenha cursado alguma disciplina em outra 
Faculdade e que seja equivalente a uma das disciplinas 

do curriculum da FDSBC, poderá ser solicitado o seu 
aproveitamento. Os interessados podem consultar na 

Área do Aluno – aproveitamento de estudos, para saber 
sobre a documentação. 

Para se habilitar à mudança de período 
(manhã/noite) ou de turma, você deverá fazer a 

solicitação no Centro de Apoio ao Aluno, entrando 
assim em uma lista de espera. Verificada a 

possibilidade de vaga, a Secretaria
convocará o aluno.

Caso necessite interromper os estudos, poderá ser 
solicitado o trancamento de sua matrícula. O vinculo 

com a Faculdade é mantido naquele ano letivo, ficando 
isento de parcelas da anuidade a partir do mês seguinte 
ao pedido. Poderá também solicitar o cancelamento de 

sua matrícula, perdendo o vínculo com a Instituição. 
Para orientações sobre o assunto, procure o Centro de 

Apoio ao Aluno.

IMPORTANTE: O NÃO COMPARECIMENTO AS AULAS NÃO 
CANCELA OU EXCLUI OS PAGAMENTOS E NÃO 

CARACTERIZA DESISTÊNCIA.

aproveitamento 
de estudos

transferência DE 
PERÍODO OU DE TURMA

trancamento e cancelamento 
de matrícula 

Você poderá solicitar e retirar presencialmente 
os diversos tipos de atestados, certidões 

acadêmicas ou financeiras, históricos, 
boletins, etc. no Centro de 

Apoio ao Aluno. Alguns atestados podem ser 
emitidos pela Área do Aluno no site. 

Verifique na página a relação 
de documentos disponíveis. 

atestados 
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