
 
 

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
Autarquia Municipal 

 

1 

 

RESOLUÇÃO GFD Nº 127, de 18 de janeiro de 2019. 
 

Consolida o Programa Faculdade Mais 
Igual - da Faculdade de Direito de São 
Bernardo do Campo – PROMAIS. 

 
 

O PROF. DR. RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA, Diretor da Faculdade de 
Direito de São Bernardo do Campo, Autarquia Municipal, no uso de suas atribuições que lhe são 
conferidas por lei e, 

 
Considerando os princípios da Educação Nacional estabelecidos pela Lei nº 9.394, 

de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), especialmente em 
seu artigo 3º, inciso I, que dispõe que o ensino será ministrado com base no princípio de igualdade 
de condições para acesso e permanência na escola; 

 
Considerando o resultado do estudo do perfil socioeconômico dos alunos do curso 

de Bacharelado em Direito ministrado por esta Instituição; 
 
Considerando, por fim, a necessidade de se promover a redução de 

desigualdades sociais por meio de ações afirmativas no âmbito acadêmico e a implementação do 
sistema de cotas no vestibular desta Faculdade,  

 
RESOLVE: 
 

CAPÍTULO I 
Do Programa e suas finalidades 

 
Art. 1º- O Programa Faculdade Mais Igual – PROMAIS tem por finalidade 

incentivar o acesso e permanência de pessoas em situação de vulnerabilidade social ao ensino 
em nível superior ministrado pela Autarquia através do curso de graduação em Direito. 

 
Parágrafo único. As ações do PROMAIS deverão ser executadas de forma a não 

prejudicar o equilíbrio das contas públicas, visando à gestão fiscal responsável de recursos da 
Autarquia. 

 
SEÇÃO I 

Das ações do PROMAIS 
 

Art. 2º- Para consecução de suas finalidades, o programa será desenvolvido por 
meio das seguintes ações: 

 
I- concessão de bolsa de estudo por carência socioeconômica através de 

percentual de redução na parcela da anuidade escolar do curso de graduação em Direito; 
 
II- acesso aos demais programas de bolsa de estudo mantidos pela Faculdade 

com recursos próprios ou mediante convênios com instituições públicas e particulares;  
 
III- atribuição de critérios inclusivos às pessoas provenientes de etnias negra, 

parda e indígena; 
 
IV- atribuição de critérios inclusivos às pessoas em situação de vulnerabilidade 

social regulamentadas nesta Resolução. 
 
§ 1º- As ações descritas nos incisos I e II serão realizadas mediante 

disponibilidade orçamentária do exercício financeiro a que se referem.  
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§ 2º- As ações descritas nos incisos II a IV obedecerão aos critérios estabelecidos 
em regulamentação própria. 

 
SEÇÃO II 

Da forma e classificação dos beneficiários 
 

Art. 3º- Os beneficiários das ações descritas no artigo 2º, incisos I e II, serão 
classificados em ordem crescente de Renda Familiar Mensal Final – RFMF, através de processo 
seletivo. 

 
Art. 4º- A Renda Familiar Mensal Final será calculada por meio da seguinte 

fórmula: 
 
RFMF = RFMPC x TM x IC x DG x ES x EP, na qual: 
 
RFMF: Renda Familiar Mensal Final 
 
RFMPC: Renda Familiar Mensal “Per capita” 
 
TM: Tipo de Moradia (própria quitada ou cedida = 1; habitação coletiva gratuita = 

0,9; própria financiada = 0,8; locada ou habitação coletiva não gratuita = 0,7; ocupação irregular, 
área de manancial e outras moradias em situação de vulnerabilidade social = 0,6); 

 
IC: Ingressante na Faculdade através de processo seletivo vestibular mediante 

utilização de sistema de cotas pelo critério social (se não ingresso = 1, se ingresso = 0,8); 
 
DG: Doença grave comprovada em membro do grupo familiar, conforme rol 

constante no edital de processo seletivo (não existente = 1; se existente em qualquer membro do 
grupo familiar = 0,8); 

 
ES: Existência de outro(s) membro(s) do grupo familiar, além do candidato, 

estudante de ensino superior em nível de graduação em estabelecimento não gratuito e sem 
benefício de bolsa de estudo ou outro auxílio financeiro (não existente = 1; existente = 0,9); 

 
EP: Egresso de escola pública, para alunos que tenham cursado ao menos duas 

das três séries do ensino médio na rede pública (esta pontuação somente será acrescida para 
candidatos matriculados no primeiro ano do curso de graduação. Se egresso de estabelecimento 
de ensino médio integrante da rede particular = 1; se egresso da rede pública = 0,9). 

 
Art. 5º- A Renda Familiar Mensal Per capita será calculada através da seguinte 

fórmula: 
 
RFMPC = RFM – PO – IR - PA, na qual: 
                             NPGF 
 
RFMPC = Renda Familiar Mensal Per capita. 
RFM = Renda Familiar Mensal. 
PO = Previdência Oficial. 
IR = Imposto de Renda. 
PA = Pensão Alimentícia Paga. 
NPGF = Número de Pessoas do Grupo Familiar. 
 
§ 1º- Compõem a Renda Familiar Mensal – RFM todos os valores recebidos, a 

qualquer título, por todas as pessoas que compõem o Grupo Familiar, assim entendido como a 
unidade composta por uma ou mais pessoas que contribuam para o rendimento ou tenham suas 
necessidades atendidas por aquela unidade familiar, todas moradoras em um mesmo domicílio. 
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§ 2º- Quando o aluno possuir responsável(is) financeiro(s), independentemente de 
tê-lo(s) declarado formalmente à Faculdade, deverá indica-lo(s) e apresentar a documentação 
exigida em edital. 

 
§ 3º- Havendo empate, são critérios de desempate, na seguinte ordem:  
 
a) a série mais avançada;  
 
b) maior idade. 
 

SEÇÃO III 
Da forma de distribuição dos percentuais de redução 

 
Art. 6º- As bolsas de estudo concedidas nos termos do inciso I do artigo 2º serão 

distribuídas em rigorosa ordem crescente de Renda Familiar Mensal Final, conforme critérios 
estabelecidos em edital, que estipulará: 

 
I- quantidade máxima de beneficiários; 
 
II- percentual de bolsas de estudo por ordem de classificação; 
 
III-  condições de participação; 
 
IV-  a documentação necessária para comprovação das informações prestadas. 

 
SEÇÃO IV 

Do acesso a outros programas de bolsa de estudo 
 

Art. 7º- Os requerentes classificados e contemplados com percentuais de bolsa de 
estudo por carência socioeconômica poderão optar pelo recebimento deste benefício ou dos 
demais programas de bolsa de estudo mantidos pela Faculdade com recursos próprios ou por 
meio de convênios com instituições públicas ou particulares, desde que referidos programas 
tenham como objetivo, exclusivo ou não, o atendimento de alunos em situação socioeconômica 
desfavorável. 

 
Art. 8º- Os requerentes classificados e não contemplados pelo programa de bolsa 

de estudo por carência socioeconômica serão atendidos, prioritariamente, pelos demais 
programas de bolsa de estudo mantidos pela Faculdade com recursos próprios ou por meio de 
convênios com instituições públicas ou particulares, desde que referidos programas tenham como 
objetivo, exclusivo ou não, o atendimento de alunos em situação socioeconômica desfavorável, 
observada a disponibilidade orçamentária e financeira no exercício de aplicação. 

 
CAPÍTULO II 

Da Comissão de Classificação de Beneficiários 
 

SEÇÃO I 
Da composição 

 
Art. 9º- A Comissão de Classificação de Beneficiários – CCB/FD será composta 

por dez membros, todos servidores autárquicos, designados por Portaria, que indicará o 
Presidente e o Secretário. 

 
Art. 10- As deliberações da Comissão serão tomadas, por, no mínimo, o 

Presidente, o Secretário e um de seus membros. 
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SEÇÃO II 
Das atribuições 

 
Art. 11- Compete ao Presidente da CCB/FD: 

 
I- Elaborar e divulgar o edital de Bolsa de Estudo por Carência Socioeconômica; 

 
II- Publicar o(s) limite(s) da Renda Familiar Mensal Final admitida(s) para fins de 

classificação para recebimento de percentual de Bolsa de Estudo por Carência Socioeconômica e 
para acesso aos demais programas que tenham o mesmo objetivo, exclusivo ou não;  
 

III-  Responder aos questionamentos formulados por alunos, membros da CCB/FD 
ou terceiros interessados; 

 
IV-  Homologar a análise de documentos realizada pelos membros da CCB/FD; 

 
V-  Divulgar a lista de classificação provisória; 

 
VI-  Analisar e decidir sobre recursos apresentados; 

 
VII-  Divulgar a lista de classificação definitiva; 

 
VIII-  Praticar outros atos correlatos. 

 
Art. 12- Compete ao Secretário da CCB/FD: 
 
I- Desempenhar as atividades que lhe forem designadas pelo Presidente; 

 
II- Atender alunos candidatos ao Programa; 

 
III-  Orientar a CCB/FD quanto aos procedimentos a serem realizados; 

 
IV-  Conferir a análise de documentos realizada pelos membros da CCB/FD; 

 
V- Elaborar a lista de classificação provisória; 

 
VI-  Analisar e decidir sobre recursos apresentados; 

 
VII- Elaborar a lista de classificação definitiva;  

 
VIII-  Praticar outros atos correlatos. 

 
Art. 13- Compete aos membros da CCB/FD: 
 
I- Desempenhar as atividades que lhes forem designadas pelo Presidente ou 

Secretário; 
 

II- Atender alunos candidatos ao programa; 
 

III-  Analisar os documentos apresentados e classificar ou desclassificar os 
candidatos, conforme critérios estabelecidos nesta Resolução e em edital; 

 
IV-  Praticar outros atos correlatos. 

 
§ 1º- A CCB/FD poderá realizar visitas domiciliares e praticar diligências, se 

entender necessário para esclarecimento ou comprovação de informação prestada pelo candidato. 
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§ 2º- Fica assegurada a participação facultativa de um representante discente 
indicado pelo Centro Acadêmico da Faculdade para acompanhamento dos trabalhos de seleção 
dos beneficiários. 

 
CAPÍTULO III 

Disposições finais 
 

Art. 14- O aluno beneficiado com o Programa Faculdade Mais Igual perderá o 
benefício que lhe tenha sido concedido, ficando obrigado ao pagamento dos valores a que tenha 
sido desonerado quando, comprovadamente: 

 
I- tenha prestado informação(ões) falsa(s); 
 
II- tenha omitido informação(ões) que altere(m) a aferição de sua Renda Familiar 

Mensal Final; 
 

Parágrafo único. O pagamento de que trata este artigo será devido sem prejuízo 
das demais providências administrativas ou judiciais cabíveis.  

 
Art. 15- Os recursos destinados ao programa serão disponibilizados pela Seção de 

Finanças (SFD-102), observados os limites orçamentários. 
 
Art. 16- Valores eventualmente devidos por beneficiários do PROMAIS, 

decorrentes de parcelas da anuidade escolar, vencidas e vincendas, relativas ao exercício 
corrente, e de parcelas de acordo(s) de débitos ou de dívida ativa, vencidas ou vincendas, 
observada esta ordem, serão compensados com eventual saldo resultante da diferença entre 
valores das parcelas da anuidade escolar do exercício corrente pagas e valores devidos, após a 
aplicação do percentual de desconto a que o aluno fizer jus. 

 
Parágrafo único. Apurado saldo remanescente de valores pagos, e inexistindo 

valores a compensar, a Seção de Finanças (SFD-102) providenciará a restituição da diferença a 
que se refere o caput deste artigo. 

 
Art. 17- Não é permitida a acumulação de benefícios concedidos pela Faculdade, 

com recursos próprios ou mediante convênios, devendo o beneficiário optar por uma modalidade, 
quando classificado em mais de um programa. 

 
Art. 18- Os casos omissos serão resolvidos pela CCB/FD, mediante aprovação do 

Diretor da Faculdade. 
 
Art. 19- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando 

revogadas as disposições em contrário, em especial as Resoluções GFD nº 2, de 18 de março de 
2002, GFD nº 10, de 19 de dezembro de 2007, GFD nº 68, de 18 de abril de 2014, GFD nº 79, de 
1º de junho de 2015 e GFD nº 98, de 25 de novembro de 2016.  

 
São Bernardo do Campo, 18 de janeiro de 2019. 

 

 

PROF. DR. RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA 
Diretor 
 
 
 
 
Registrada no Serviço de Expediente da Diretoria e publicada no site Institucional www.direitosbc.br em 18 de janeiro de 
2019. 
 
Mauro Pardelli Colombo 
Assessor de Diretoria 


