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1. DADOS PRINCIPAIS 

Denominação do Curso: Especialização em Direito Bancário 

 
Instituição Promovente: Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo (Autarquia 

Municipal criada pela Lei Municipal n° 1246 de 05.10.1964) 

 
Diretor da Faculdade: Prof. Dr. Rodrigo Gago Vale Freitas Barbosa 

Vice-Diretor: Prof. Dr. Hélcio Madeira 

Coordenador de Pós-Graduação: Profª Drª Thais Novaes Cavalcanti 

 
Local de Funcionamento do Curso: Dependências da Faculdade de Direito de São Bernardo do 

Campo Rua Java, 425, Jardim do Mar – São Bernardo do Campo/SP CEP 09750-650 – Tel. (11) 

3927-0202 – site: www.direitosbc.br 

 
Coordenação do Curso: RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA: Advogado e professor 
universitário. Especialista, Mestre e Doutor em Direito Processual Civil pela PUC/SP. Diretor da 
Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. 
 
FERNANDO SCHWARZ GAGGINI: Advogado e professor universitário. Especialista em Direito 
Mobiliário (Mercado de Capitais) e Mestre em Direito Comercial pela Faculdade de Direito da USP.

http://www.direitosbc.br/


 

 

2. PROJETO PEDAGÓGICO 

 
Justificativa do Curso 
 

O Direito Bancário apresenta-se como um dos ramos do direito com maior desenvolvimento e   

impacto social, com a introdução frequente de novas legislações, tendo caráter multidisciplinar na 

medida em que envolve a economia, direito e relações de consumo. 

 
Objetivos do Curso 
 

Formar especialistas em Direito Bancário, com ênfase tanto no direito processual quanto na 

atuação preventiva. 

 

 
 

3. INFORMAÇÕES GERAIS 

Carga Horária: A carga horária total para obtenção do certificado de especialista é de 360 horas 

(432 horas/aula de 50 min), no entanto, o aluno pode optar por cursar um ou alguns dos módulos 

temáticos, cada um com carga de 100 horas (120 horas/aula de 50 min), valendo isoladamente 

como curso de extensão universitária. 

 
Frequência Mínima: 75% (setenta e cinco por cento) por módulo. 

 
Regime de Aprovação: Farão jus ao certificado de especialista os alunos que, cumulativamente, 

cumprirem os seguintes requisitos: 

a) Frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) da carga horáriaprevista; 

b) Aproveitamento de 70% (setenta por cento) em processo global de avaliação cujosrequisitos 

serão definidos pelo coordenador do módulo; e 

c) Apresentação de trabalho de conclusão de curso (monografia). 

 
Para receber o certificado de extensão universitária, o aluno deverá ter: 

a) Frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária prevista;e 

b) Aproveitamento de 70% (setenta por cento) em processo global de avaliação cujosrequisitos 

serão definidos pelo coordenador do módulo. 

 
Certificado a ser Obtido: Cada módulo será certificado ao aluno como curso de extensão univer- 

sitária; após cursar os 4 módulos e ser aprovado no trabalho monográfico de conclusão de curso, 

o aluno faz jus ao certificado de Especialista em Direito Bancário. 

 
Horário das Aulas: das 19h às 22h30 

Jornada: Segunda e quartas-feiras 

Número de Vagas: 80 (oitenta) 



 

 

Destinatários: Profissionais do Direito e de outras áreas, com curso superior completo, que 

atuem ou tenham interesse em atuar ou ampliar seus conhecimentos acerca das questões jurídi- 

cas voltadas à área bancária. Admitir-se-á, ainda, que alunos matriculados no quarto ou quinto 

ano do bacharelado nesta Instituição cursem os módulos avulsos como extensão universitária. 

Exigências para matrícula: cópia de cédula de identidade, da inscrição no CPF/MF e do diploma 

ou documento que comprove a conclusão de curso de graduação. 

 
Em caso de excesso de candidatos: Será realizado processo seletivo por meio de prova escri- 

ta (objetiva), com respostas de múltipla escolha, contendo questões relativas ao curso. Havendo 

necessidade de desempate, serão adotados os seguintes critérios, pela ordem: 

a) Conclusão de curso de pós-graduação, relacionado à matéria do curso pretendido (com 

títulos de especialista, mestre oudoutor); 

b) Conclusão de curso de pós-graduação em outras áreas (com títulos de especialista, mestre 

ou doutor); 

c) Conclusão de curso superior em área distinta à de Direito; 

d) Critério de antiguidade do registro do diploma de bacharel em Direito; e 

e) o exame da idade civil dos candidatos (da maior à menor). 
 
 
 

 

4. MÓDULOS E RESPECTIVOS COORDENADORES 
 
 
 
 

Módulos CH Coordenação Titulação 
1. Teoria Geral do Direito 
Bancário 

100h 
120h/a 

Fernando Schwarz 
Gaggini 

Mestre em Direito 
Comercial (USP) 

2. Contratos Bancários  
100h 
120h/a 

Fernando Schwarz 
Gaggini 

Mestre em Direito 
Comercial (USP) 

3. Processo Bancário e Temas 
Afins 

100h 
120h/a 

Fernando Schwarz 
Gaggini 

Mestre em Direito 
Comercial (USP) 

4. Metodologia da Pesquisa e do 
Ensino em Direito 

60 h 
72 h/a 

Coordenador da Pós-
Graduação  

Doutor  

4.1. Metodologia do Ensino 
Jurídico 

32h/a   

4.2. Metodologia da Pesquisa 
jurídica 

40 h/a   

 
360h 
432h/a 

  

 



 

 


