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Direito São Bernardo prorroga inscrições para pós-
graduação 2012 

Interessados devem se inscrever para as turmas do s egundo semestre pelo site 
da faculdade 

 

As inscrições para o segundo semestre 2012 dos cursos de Pós-Graduação Lato Sensu da Faculdade de Direito de 
São Bernardo do Campo foram prorrogadas até o dia 23 de agosto pelo site da faculdade www.direitosbc.br. 
 
Com duração de um ano e meio (três semestres), a instituição oferece os cursos: Direito e Operações Imobiliárias, 
Direito do Consumidor e Estudo Sistemático da Legislação de Consumo [2.ª turma], Direito Previdenciário [4.ª turma], 
Direito Ambiental e Crime e Processo Penal na Atualidade. 
 
Perto de completar meio século, a Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo é referência nacional entre os 
cursos de graduação em Direito, mantendo-se em posição de destaque nos principais indicadores de qualidade do 
ensino jurídico brasileiro. É a única faculdade do ABC a receber o selo “OAB Recomenda”, do Conselho Federal da 
Ordem dos Advogados do Brasil, em todas as suas 4 edições desde 2001. 
 
A Direito São Bernardo oferecerá neste semestre 5 cursos de especialização: 
 
Direito e Operações Imobiliárias  – o curso, de maneira inovadora, reúne em sua programação os diversos 
aspectos do mercado imobiliário, com especial atenção para a abordagem jurídica, de que necessita o profissional 
neste que é um dos ramos mais aquecidos da economia em nossa época e em nossa região; 
 
Crime e Processo Penal  – o curso possibilita ao aluno conhecer e debater de modo aprofundado as principais 
questões teóricas e práticas do Direito e do Processo Penais, abrangendo as preocupações tanto da advocacia na 
área criminal, quanto da preparação para concursos públicos; 
 
Direito Ambiental  – o curso habilita o aluno a lidar com os complexos instrumentos técnico-jurídicos da questão 
ambiental, colocando-o em contato com o que há de mais avançado no estudo e na aplicação das normas de 
proteção ao meio ambiente; 
 
Direito Previdenciário  – o curso é voltado ao estudo da legislação previdenciária e das principais discussões da 
matéria nos Tribunais, fornecendo ao aluno condições de dominar os fundamentos e as inovações com que se 
depara o profissional da área; 
 
Direito do Consumidor  – o curso, aliando preocupação teórica e prática com uma área do Direito que se expande 
rapidamente, oferece sólidos conhecimentos para a atuação nas diversas instâncias administrativas e judiciais a que 
são levados os conflitos do consumo. 
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Inscrições : 
 
Pós-Graduação Lato Sensu: até 23/08/2012 pelo site da Faculdade www.direitosbc.br 
 
Mais Informações: 
 
Secretaria de Pós-Graduação da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. 
 
Telefone: 4123-0222 (opção 5) 
 
Horário: das 8h às 11h30 e das 19h às 21h30. 
 
E-mail: pos@direitosbc.br / site: www.direitosbc.br 

 


