
FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 

VESTIBULAR 2021 

2ª CHAMADA NOTURNO 

 
É de responsabilidade do candidato se informar e realizar os procedimentos necessários para a matrícula.  
 
Candidatos convocados nesta chamada efetivarão a matrícula, exclusivamente, pela Internet. 
 
Procedimento: 
 
- Preencher o requerimento de matrícula por meio do site www.direitosbc.br a partir das 15h do dia 20/01 até o dia 
22/01/2021;  
- Efetuar o pagamento da matrícula (primeira parcela da anuidade), no valor de R$ 1.201,00, com vencimento para o dia 
22/01/2021;  
- Enviar os seguintes documentos, autenticados em cartório, via correio, ao endereço abaixo, até o dia 22/01/2021 (exigência 
conforme página 25 do Manual do Candidato) ou entregar pessoalmente o envelope com os documentos na portaria da Rua 
Barentz, s/nº; 

 1 (uma) cópia autenticada da Certidão de Nascimento ou Casamento;  

 1 (uma) cópia autenticada da Cédula de Identidade;  

 1 (uma) cópia autenticada do CPF do candidato (se o nº estiver no RG, não é necessária a cópia do CPF);  

 1 (uma) cópia autenticada do Histórico Escolar do Ensino Fundamental (SOMENTE PARA ALUNOS 
CONVOCADOS COMO COTISTAS SOCIAIS);  

 1 (uma) cópia autenticada do Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou equivalente;  

 1 (uma) cópia autenticada do Histórico Escolar de Ensino Médio;  

 Obs.: Caso tenha somente a DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO do Ensino Médio, esta deverá conter o 
reconhecimento de firma de quem assinou o documento (não se trata de documento autenticado);  

 1 (uma) cópia simples da certidão de quitação eleitoral disponível em: 
http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral;  

 1 (uma) cópia autenticada do Certificado de Reservista ou 1 (uma) cópia simples de documento 
comprobatório que está em dia com as obrigações militares;  

 1 (uma) cópia simples do comprovante de residência (podendo ser conta de luz, conta de telefone ou 
extrato bancário contendo CEP);  

 1 (uma) foto 3x4 recente;  

 Termo de Adesão assinado (este documento será gerado no sistema de matrícula) 

 Comprovante de pagamento.  
 
Endereço: 
Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo 
A/C Coordenação de Matrícula 
Rua Java, 425 - Jardim do Mar 
São Bernardo do Campo - SP 
CEP 09750-650 
 

 INSCRIÇÃO NOME NOME CURSO / Convocação da 2ª Chamada 

1 782 GABRIELA CAMPOS LIMA DIREITO  | NOTURNO | CANDIDATO REGULAR - FDSBC 

2 722 ROSANGELA CORINA SILVA AMADIO DIREITO  | NOTURNO | CANDIDATO REGULAR - FDSBC 

3 247 SABRINA ZANIBONI DIREITO  | NOTURNO | CANDIDATO REGULAR - FDSBC 
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http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral

