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Dispõe sobre a criação do Núcleo de 
Inovação e Empreendedorismo – NIE da 
Faculdade de Direito de São Bernardo do 
Campo, Autarquia Municipal, e dá outras 
providências. 

 
 

O PROF. DR. RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA, Diretor da 
Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, Autarquia Municipal, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por lei; e 

 
Considerando que o Direito é uma disciplina cujo conhecimento não se 

esgota em si mesmo, e que as atividades desenvolvidas por seus profissionais estão cada 
vez mais relacionadas e/ou dependentes de conhecimento das áreas de inovação e 
empreendedorismo;  

 
Considerando que o meio acadêmico como um todo pode se beneficiar da 

promoção de cursos livres e do desenvolvimento de pesquisa institucional comprometida 
com a específica temática; e 

 
Considerando que a abordagem da temática específica (inovação e 

empreendedorismo) ostenta indiscutível feição inovadora, viabilizando – inclusive – a 
divulgação do competente trabalho desenvolvido por esta Instituição de Ensino; 

 
 

RESOLVE: 
 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 1º. Fica criado o Núcleo de Inovação e Empreendedorismo – NIE da 

Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. 
 
Art. 2º. Sem prejuízo de outros propósitos, constituem objetivos do Núcleo 

de Inovação e Empreendedorismo – NIE da Faculdade de Direito de São Bernardo do 
Campo: 

 
  I – a pesquisa acerca dos impactos da tecnologia e outras inovações no 
sistema jurídico, no ensino jurídico – e na sociedade como um todo; 

  II – a promoção de cursos livres de aprimoramento nas áreas de 
tecnologia aplicada ao Direito e empreendedorismo; 

  § 1º. Para a consecução de seus propósitos mencionados no inciso I, o 
Núcleo de Inovação e Empreendedorismo desenvolverá – de maneira articulada com as 
Coordenadorias de Graduação, Pós-Graduação e Tecnologia de Informação – estratégias 
voltadas à implantação dos mecanismos de Ensino à Distância no âmbito institucional. 

  § 2º. As atividades de pesquisa referidas no inciso I assumirão contornos 
preponderantemente empíricos – lastreados, eventualmente, em convênios com 
entidades privadas e públicas que tenham interesse na temática.  



 

 

 

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
Autarquia Municipal 

 
 

RESOLUÇÃO GFD. N.º 136, de 30 de agosto de 2019. 

2 

 

  § 3º. Os cursos livres mencionados no inciso II buscarão proporcionar à 
comunidade acadêmica – bem como à comunidade externa (quando abertos ao público 
em geral) – a oportunidade de estudar temas relacionados às áreas de tecnologia 
aplicada ao Direito e empreendedorismo. 

  § 4º. Os cursos livres mencionados no inciso II poderão ser 
desenvolvidos mediante a celebração de convênio firmado com entidades privadas e 
públicas que tenham interesse na temática – em benefício de seus colaboradores ou 
do público em geral. 

  § 5º. A Direção poderá cometer ao Núcleo de Inovação tarefas 
específicas – desde que relacionados ao seu escopo precípuo – comprometidas com a 
aplicação de seus respectivos resultados em área ou Seção da própria Faculdade de 
Direito de São Bernardo do Campo – ou de instituição com  a qual venha a ser 
celebrado convênio específico. 

Art. 3º. A Direção da Faculdade designará um Professor, dentre os efetivos 
que compõem o seu quadro docente, para coordenar os estudos no âmbito do NIE. 

 
Parágrafo único. Além do Coordenador, outros professores poderão atuar 

junto ao Núcleo de Inovação e Empreendedorismo – mediante apresentação de projetos 
específicos (comprometidos com seu escopo geral). 

 
Art. 4º. O Professor Coordenador estará presente em todos os encontros do 

grupo e, dentre outras atribuições inerentes ao cargo de docente, cuidará para que os 
estudos não sejam concentrados em aulas expositivas. 

 
Art. 5º. O plano de ensino e o cronograma de aulas deverão ser 

apresentados pelo Professor Coordenador no início do ano letivo, em conformidade com o 
calendário escolar oficialmente adotado pela Faculdade. 

 
Parágrafo único. Será obrigatória a apresentação, à Direção da 

Instituição, de relatório anual de atividades no Núcleo, inclusive com resultados de 
pesquisas concluídas. 

 
 

CAPÍTULO II 
DOS GRUPOS DE TRABALHO 

 
Seção I 

Da Composição dos Grupos 
 

Art. 6º. O Núcleo de Inovação e Empreendedorismo – NIE da Faculdade de 
Direito de São Bernardo do Campo será formado por um grupo de, no máximo, 30 (trinta) 
estudantes. 

 
  Parágrafo único. Em virtude de sua participação das pesquisas e atividades, 
aos estudantes serão atribuídas horas complementares. 

Art. 7º. O grupo de trabalho poderá contar com a participação de monitores. 
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Seção II 
Do Processo Seletivo 

 
Art. 8º. Os alunos que comporão o grupo de trabalho serão escolhidos por 

meio de processo seletivo, que se desenvolverá conforme edital previamente divulgado em 
sítio eletrônico da Faculdade. 

 
Art. 9º. Dentre outras regras, o edital fixará: 
 
I - os requisitos, além daqueles constantes nesta Resolução, para a 

aprovação do aluno; 
 
II - a quantidade de estudantes e monitores que comporão o grupo, devendo 

especificar também, se for o caso, o limite máximo de alunos por série, turma e período, 
com observância no disposto no art. 6.º; 

 
III - o método pelo qual os candidatos serão selecionados. 
 
§ 1º. A critério do Professor Coordenador, o desempenho dos alunos no 

Curso de Graduação do Curso de Direito poderá compor a nota classificatória no processo 
seletivo. 

 
§ 2º. Também poderá compor a nota classificatória dos candidatos a 

pontuação que obtiverem em avaliação do conhecimento da língua inglesa. 
 

Seção III 
Das Reuniões 

 
Art. 10. Os membros do Núcleo se reunirão semanalmente, durante o 

período letivo, em data e horário a ser designado pelo Coordenador. 
 
 

CAPÍTULO III 
DO APROVEITAMENTO DO ALUNO E  

ATRIBUIÇÃO DE HORAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
 

Art. 11. Durante os estudos, os alunos serão avaliados segundo critérios de 
assiduidade, pontualidade, disciplina, cumprimento de metas e etapas e tirocínio. 

 
Art. 12. O critério de assiduidade será avaliado por meio de lista de 

presença. 
 
Art. 13. Os demais critérios de avaliação serão aferidos individualmente pelo 

Professor, que atribuirá a cada um deles uma nota, na escala de “zero” a “dez”. 
 

Art. 14. Será considerado aprovado e, assim, obter as horas de atividades 
complementares, a serem definidas em edital, o estudante que cumprir os seguintes 
requisitos: 

 
I - Obter nota igual ou superior a 7 (sete), resultante da média aritmética 

simples das avaliações descritas no art. 13; 
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II - Comparecer a, no mínimo, 85% (oitenta e cinco por cento) das reuniões; 
 
III - Cumprir os demais requisitos que porventura forem estabelecidos no 

edital de abertura de processo seletivo para composição do grupo de trabalho. 
 

 
CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Art. 15. As eventuais omissões serão deliberadas pela Direção. 
 
Art. 16. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 

São Bernardo do Campo, 30 de agosto 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 30 de agosto de 2019. 
 
 
 
Mauro Pardelli Colombo 
Assessor de Diretoria 


