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Regulamenta a articulacao entre ensino, pesduisa, 

extensao e pos-graduac#o do Curso de Direito 
oferecido pela Faculdade de Direito de Sao 
Bernardo do Campo e dé outras providências. 

O Prof. Dr. RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA, Diretor da 

Faculdade de Direito de Sao Bernardo do Campo, Autarauia Municipal, no uso de suas 

atribuicêes legais, 

Considerando a necessidade de se reformular a disciplina relacionada 

as atividades complementares constante da Resoluc&o GFD n* 105/2017, 

Considerando a finalidade institucional de promover a extensêo, aberta 

a participac&o da populagêo, visando & difus&o das conguistas e beneficios resultantes da 

criac&o cultural e da pesguisa cientifica e tecnolégica geradas na Faculdade; 

Considerando a finalidade de atuar em favor da universalizacêo e do 

aprimoramento da educac&o bêsica, mediante a formac&o e a capacitagao de profissionais, a 

realizac&o de pesguisas pedagégicas e o desenvolvimento de atividades de extensêo due 

aproximem os dois niveis escolares; 

Considerando a oportunidade de gue toda a disciplina relacionada & 

articulac&o entre ensino, pesguisa, extensêo e pos-graduac&o da Faculdade de Direito de Sêo 

Bernardo do Campo esteja submetida a um arcabouco unificador, 

Resolve: 

TITULO I 
DAS DISPOSICOES GERAIS 

Art. 1%. A presente Resolucëo regulamenta a articulagêo entre 
as atividades de ensino, pesauisa, extensêo e p6s-graduacao, tal como delineadas no Projeto 
Pedag6gico do Curso —- 2016, aprovado na 1232 Reuniëo da Douta Congregacêo da Faculdade 

de Direito de S&o Bernardo do Campo, realizada em 29 de agosto de 2015. 

$ 1% Naguilo aue concerne as “Politicas institucionais de 

ensino” — constantes do item 5.3.1 do Projeto Pedag6gico do Curso - 2016 —, observar-se-ao 

as disposices legais aplicêveis, bem como os preceitos constantes do Regimento Interno da 

Faculdade de Direito de S&o Bernardo do Campo (FDSBC), assegurada a liberdade de cêtedra 

do pessoal docente, conguanto sejam adui expressamente estimuladas: 

a) a adoc&o de praticas pedag6gicas de carater interativo 

e dialégico - de modo due o docente venha a conjugar a indispensêvel transmissêo das 

informacêes contenutisticas & orientac&o de raciocinios e debates aue fomente uma crescente 

participac&o do pessoal discente na construcao de seu prêprio conhecimento juridico; 

b) a eventual utilizac&c de recursos pedagégicos 
adicionais — como Oficinas de Leitura, exibic&o de filmes, etc. - com a finalidade de ague o 

aprendizado do pessoal discente nêo figue circunscrito ao ambiente da sala de aula; 

C) a revis&o constante da bibliografia dos planos de 
ensino - ao menos uma vez a cada biënio; 
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d) a interac&o constante entre o ensino, a pesdguisa e a 
extensêo — nos moldes preconizados pelo artigo 207 da Constituicêo Federal (e tal como 
estatuido pelos artigos 43, 52 e 53 da Lei de Diretrizes e Bases da Educagêo) —, com o fito de 
gue a formac&o técnica obtida por meio das atividades didaticas desenvolvidas na Instituicêo 
de Ensino possa ser revertida sob a forma de beneficios & comunidade sêo-bernardense; e 

e) a utilizacao dos recursos tecnolêgicos institucionais 
disponiveis, seja sob a forma de plataformas virtuais, seja ainda por meio da preparaGëo, 
coleta e divulgacêo de material didatico produzido em ambiente institucional - assegurando-se 
os auxilios da Coordenac&o de Tecnologia da Informarêo da Faculdade de Direito de Sê0 
Bernardo do Campo (para a criac&o de conteudos digitais pelos docentes) e da Sec&o de 
Comunicac&o Social (para a oportuna divulgacêo dos materiais produzidos); 

$ 2%. No gue concerne &s “Politicas institucionais de extensêo” 
— constantes do item 5.3.3 do Projeto Pedagégico do Curso - 2016 —, fica mantida a estrutura 
integrada pelo Centro Judiciërio de Solucao de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), pelo Cartêrio 
Anexo ao Juizado Especial Civel, pelo Posto de Orientac&o Juridica da Faculdade de Direito de 
Sê0 Bernardo do Campo e pelo Escritério-Escola — cabendo ao Coordenador deste ultimo 
proporcionar a harmonizacêo entre os diversos servicos, reportando-se diretamente & Direcêo 

da Instituicëo de Ensino. 

$ 3% No due concerne as “Politicas institucionais de pês- 
graduacëo' — constantes do item 5.3.4 do Projeto Pedagégico do Curso - 2016 —, o Programa 
de Pos-Graduac&o (“Lato Sensu”) da Faculdade de Direito de Sao Bernardo do Campo 
permanece regulado pela Resolucêo n* 65, de 27 de janeiro de 2014. 

8 4% Ainda no gue toca as “Politicas institucionais de pos- 
graduac&o” — constantes do item 5.3.4 do Projeto Pedagégico do Curso - 2016 —, e com o 
escopo de viabilizar a implementac&o do Programa de Pés-Graduac&o "Stricto Sensu' da 
Faculdade de Direito de Sêc Bernardo do Campo, ser oportunamente constituido um “Nucleo 
de Pesauisa” (NP) — tal como constante do item 5.3.2.1 do Projeto Pedagégico do Curso - 2016 
—, composto por 07 (sete) Professores Titulares da |Instituic&o, com mandato bienal, 

genericamente devotado ao desenvolvimento das atribuicêes previstas na presente Resolucêo 
— e especificamente comprometido com a criacê&o de um ambiente institucional favorêvel & 

implantacêo do referido Programa nesta Instituicéo de Ensino. 

TITULO II 
DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

Capitulo 1 - 
Das disposicêes gerais 

Art. 2% As disposicêes seguintes da presente Resoluc&o 

regulamentam o cumprimento da carga horêria minima de 200 (duzentas) horas em Afividades 
Complementares de Ensino, integrantes do Curriculo Pleno do Curso de Direito e exigidas dos 
alunos do Curso de Graduac&o como obrigatérias para a conclusêo do Curso de Direito e 

obtenc&o do grau de Bacharel, na forma dos artigos 39, inciso IV, e 41, do Regimento desta 

Faculdade. 

Art. 3% Para os fins do disposto nesta Resolucêo consideram- 

se atividades complementares a participag&o dos alunos em congressos, simpêsios, 

seminarios, conferências, cursos de extens&o universitêria, cursos de aperfeicoamento e 

similares, atividades de monitoria, de iniciac&o cientifica e de pesduisa, participacêo na 

Semana Juridica e nos cursos livres e de reciclagem oferecidos por esta Faculdade.
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Parégrafo Unico - Sêo também consideradas como 

complementares as seguintes atividades — desde gue documentalmente comprovadas 

(inclusive auanto & carga-horaria respectiva) auando desenvolvidas fora do “campus” da 

Faculdade de Direito de Sêo Bernardo do Campo: 

| - Participacêo, como ouvinte, nas defesas de Trabalho de 

Conclus&o de Curso - TCC feitas perante Bancas Examinadoras desta Instituicêo, 1 (uma) hora 

por evento, limitada a 50 (cinauenta) horas durante o Curso de Direito; 

I| - Participacêo, como ouvinte, nas defesas de dissertacêo de 

mestrado e tese de doutorado feitas perante Bancas Examinadoras desta e de outras 

instituic6es reconhecidas pelo MEC, sendo 3 (três) e 5 (cinco) horas, respectivamente, limitada 

a 50 (cinguenta) horas durante o Curso de Direito; 

III - Defesa do Trabalho de Conclus&o de Curso - TCC, sendo 

atribuida ao aluno 1 (uma) hora-atividade em caso de aprovacêo; 

IMV- Participac&o como monitor em sala de aula ou em eventos 

juridicos, e desde aue expressamente indicado pelo Professor, até 50 (cinduenta) horas por 

semestre, limitado a 2 (dois) semestres durante o Curso de Direito; 

V- Participac&o em atividades desenvolvidas por grupos de 

estudo, pesauisa e extensêo desta Faculdade de Direito, limitada a 50 horas por semestre. 

Vl — Afividades de est&gio n&o obrigat6rio realizadas nos 

termos desta Resolucêo, nas 1, 28 e 3* séries, limitadas a 100 (cem) horas durante o Curso de 

Direito. 
VII — Participac&o em cursos ou eventos juridicos realizados a 

distancia, com atribuic&o de, no maximo, 30 horas de atividades complementares durante todo 

Oo Curso de Direito. 

Art. 4% - Somente ser considerada a participac&o do aluno nas 

atividades complementares realizadas a partir de sua matricula no Curso de Direito. 

Art. 5 - Sera computado o maximo de 50 (cinguenta) horas 

por atividade complementar externa, limitada a 8 (oito) horas diërias, a fim de n&o prejudicar a 

formacêo fundamental, s6cio-politica, técnico-juridica e pratica do aluno. 

Art 6% - A Direcio da Faculdade, auando necessêrio, 

designarê, dentre os Professores efetivos aue compêem o seu @uadro Docente, um 

Coordenador para cada uma das atividades complementares. 

Art. 7% - Compete ao Coordenador orientar e supervisionar os 
alunos participantes da atividade complementar sob sua responsabilidade. 

Art. 89 - Compete ainda ao Coordenador: 

| - Encaminhar & Coordenac&o de Graduacao os projetos de 
atividades complementares relacionados & sua area de atuacao; 

I! - Instruir, manifestar-se em expedientes administrativos e 

assinar certidêes e declaracêes, pertinentes 4a atividade complementar de sua 

responsabilidade;



  

FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPO 
  

Autarduia Municipal 

RESOLUCAO GFD. N* 112, de $ de marco de 2018. 
  

Il -. Autorizar o cêmputo de horas de atvidades 

complementares, referentes aos alunos sob sua responsabilidade; 

IV - Participar das reuniëes do Cento de Atividades 

Complementares —- CAC. ' 

Art. 9% - Aos Coordenadores designados pela Direcê&o da 

Faculdade compete promover a ampla divulgacao dos cursos e atividades oferecidos pela 

Instituic&o, assim como dos cursos e atividades juridicas externas das duais venham a ter 

conhecimento. 

Capitulo Il — 
Das atividades complementares especificas 

Secaol 

Dos cursos livres promovidos pela Faculdade 

Art 10 — A Faculdade, por meio do Centro de Afividades 

Complementares —- CAC, promoverê cursos livres e cursos de fêrias. 

$ 1%, Os cursos livres poderêo ser ministrados em agualguer 

periodo do ano letivo — inclusive durante os meses de janeiro e julho —, observadas as 

diretrizes fixadas pelo Centro de Atividades Complementares — CAC. 

$ 2% Os cursos de férias - gue terëo sua disciplina 

estabelecida por editais periëdicos e especificos — ser&o ministrados em janeiro e julho, 

sempre em dois perlodos, matutino e noturno, ficando permitida a inscricao de publico externo 

no caso de vagas remanescentes, obedecidos os critêrios fixados pela Coordenadoria do 

Centro de Afividades Complementares 

Art. 11 - Cabe ao Coordenador de Afividades Complementares 

— “ad referendum" da Direc&o — estabelecer as regras para realizaGëo dos cursos de férias, 

fixar o numero de vagas, estipular os critêrios de selec&o dos palestrantes, selecionar os 

Cursos gue serêo oferecidos e indicar a forma e as datas para as insericêes. 

$ 1%. As inscric6es — due respeitarëo o limite de vagas 

estabelecido pelo Coordenador e ser&o ocupadas na ordem cronol6gica das inscricées — serao 

de ampla concorrência e disponibilizadas a critério da Faculdade. 

$ 2%. Excepcionalmente - a fim de gue sejam priorizadas as 

necessidades de nivelamento ou de reforco — podera ser priorizada a participagao de alunos 

previamente indicados por professores da Faculdade; hipotese em due ser&o abertas 

inscricêes para as vagas aue eventualmente remanescerem. 

$ 3% - N&o serêo aceitas inscricées fora do prazo. 

Art. 12 -O valor da taxa de inscricêo e demais precos publicos 

referentes aos cursos livres promovidos pela Faculdade ser&o fixados pela Direcao da 

Faculdade. 

Art 13 - Somente seré deferido o cêmputo das horas de 

participaG&o nos cursos ao aluno due apresentar aproveitamento satisfatério atestado pelo 

Professor.
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$ 1%. Caso o aluno compareca a todas as atividades de um 

especifico curso, tera direito & integralidade das horas-atividade respectivas. 

$ 2%. Caso o aluno falte a um dos dias do curso, terd direito ao 

CéMputo proporcional das horas-atividade. 

$ 3%. O aluno gue faltar a dois ou mais dias do Curso de Férlas 

naêo tera direito ao cémputo de gualduer hora-atividade. 

8 4% O Certificado serê expedido pelo Coordenador de 

Afividades Complementares mediante reguerimento do interessado, desde aue observado o 

"caput” deste artigo. 

Secao 
Dos eventos juridicos 

Art. 14 - A participac&o do aluno em congressos, simpêsios, 

semindrios, conferências, cursos de extens&o universitêria, cursos de aperfeicoamento e 

similares, ser& considerada como atividade complementar desde due comprovada por 

certificado emitido pela entidade organizadora do evento e do gual conste, no minimo, o tema, 

a carga horêria, o local e a data de sua realizacêo. 

$ 10 - O certificado, acompanhado de cépia simples, devera ser 

entregue no Centro de Apoio ao Aluno, no prazo mêximo de 6 (seis) meses da realizacêo do 

evento. 

$ 2% - O Centro de Afividades Complementares, verificando a 

autenticidade da cépia, devolver& o original ao aluno com o carimbo de recebimento e 

encaminhara a cépia ao Coordenador para andlise e deliberacêo. O cêmputo das horas ficarê 

condicionado & aferic&o da autenticidade do certificado e da realizacêo do evento. 

$ 3% - O Coordenador de Atividades Complementares, apos 

avaliac&o positiva do contetido do evento, autorizarê seja computada a carga horêria indicada 

no certificado como atividade complementar. ' 

Art.15 - Sera computada como atividade complementar a 

participac&o do aluno nos eventos realizados no mesmo horêrio das aulas do Curso de 

Graduacao. 

Parê&grafo unico —- O aluno due optar por participar de evento 

realizado nos moldes deste artigo serê automaticamente considerado ausente no curso regular 

— cumprindo exclusivamente ao discente atentar ao limite de faltas relacionado a cada uma das 

disciplinas do Curso de Graduacêo. 

Art 16 - A comprovac&o da participac&o nos eventos realizados 

nas dependências da Faculdade serê feita através de lista de presenca ou gualauer outra 

forma de controle de freguência. 

Art.17 - N&o ser&o computadas como complementares as 

horas das seguintes atividades: 

|- Elaborac&o de Trabalho de Conclusêo de Curso;
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II - Modalidades do Estêgio Supervisionado de Pratica Juridica 
(ESPJ) coordenadas pelo NUPRAJUR, ou gualguer atividade de cunho prêtico, salvo aguelas 
autorizadas no artigo 37 desta Resolucëo; 

IM - Cursos nao juridicos, inclusive cursos Superiores e 
técnicos, ainda gue seu contetido abranja analise de legislac&o ou alguma disciplina juridica; 

IV - Outras due, ap6s apresentac&o e avaliac&o do certificado, 
forem 'indeferidas por decis&o fundamentada da Coordenadoria de Atividades 

Complementares. 

Art 18 - O pedido do Centro Acadêmico XX de Agosto -— 
CAXXA ou da Associac&o de Ex-Alunos - ASSOEX desta Faculdade, para organizar e realizar 
Curso considerado como atividade complementar, deverê ser dirigido & Diretoria da Faculdade 

com antecedência minima de 10 (dez) dias da realizacê&o do evento, indicando expressamente 
data, horêrio, numero de vagas, palestrante, tema e forma de desenvolvimento do evento, 
acompanhado obrigatoriamente de curriculo do palestrante. 

$ 1% - O pedido serê apreciado no prazo maximo de 15 (guinze) 

dias contados do respectivo protocolo, do aue deverê ser dada imediata ciëncia &4 entidade 

interessada na pessoa de seu representante legal; 

$ 2% - O curso s6 poder4 ser realizado em dias uteis, sendo gue 
de segunda & sexta-feira, no periodo vespertino, e, no sabado, nos periodos matutino e 
vespertino, limitado a 10 (dez) eventos por mês; 

$ 3% - O controle de presenca sera feito pelo Centro de 

Atividades Complementares e os certificados ser&o emitidos pela entidade organizadora do 
CUrso; 

$ 4% - A relac&o de alunos inscritos deverê ser enviada ao 
Centro de Afividades Complementares com antecedência minima de 3 (três) dias uteis da 
realizacêo do curso, para a elaboracao da respectiva lista de presenGa; 

$ 5% - O nimero de vagas nao podera ultrapassar a capacidade 

do local onde for autorizada a realizacêo-do curso; 

$ 6% - O curso somente poderê ser realizado se apresentar o 
minimo de 40 (guarenta) interessados inscritos; 

& 7% - Somente serdo atribuidas horas complementares pela 
participac&o no curso aos alunos previamente nele inscritos e indicados na relagêo de aue trata 
o 8 4% deste artigo —- nêo se admitindo alunos ouvintes; 

$ B% - A indicacao do palestrante deverê ser previamente 
submetida & Coordenadoria de Afividades Complementares, aue podera indeferir a realizacêo 
do evento guando n&o restar demonstrada a gualificacêo necessêria daguele — ou a pertinência 
tematica do tema da propria palestra. 

Secëo III 

Do Encontro Juridico-Cientifico e da SEMANAJUR 

Art. 19 - O Encontr Juridico-Cientifico e SEMANAJUR, 

autênomos entre si, sêo os principais eventos cientificos promovidos anualmente pela
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Faculdade de Direito de S&o Bernardo do Campo — com o prop6sito de estimular o debate 

sobre temas juridicos, de interesse acadêmico e social. 

8 1% - Conguanto submetidos a Coordenadorias autênomas (a 

Coordenadoria de Iniciac&o Cientifica e a Coordenadoria da SEMANAJUR), devera ser 

estimulada a integracao entre os dois eventos —- gue, realizados deliberadamente em épocas 

distintas, dever&o demonstrar o potencial cientifico do corpo discente e docente da Instituicêo 

de Ensino. 

$ 2% - O Encontro Juridico-Cientifico resultar& da reuniao dos 

projetos de iniciac&o cientifica previamente gualificados e ocorrerê durante o primelro semestre 

do ano letivo, ocuparê dias letivos especificamente devotados ao evento; sendo obrigatêria, 

pois, a presenca regular de professores e alunos, a ser controlada por meio de expedientes 

apropriados, vedada gualguer dispensa de comparecimento por parte de acadêmicos ou 

professores empenhados na atividade, salvo nas hipêteses permitidas por lei ou mediante 

justificativa devidamente aceita pela Diregêo da Faculdade. 

8 3% - A SEMANAJUR, realizada durante o segundo semestre 

do ano letivo, ocupara dias letivos especificamente devotados ao evento; sendo obrigatêria, 

pois, a presenca regular de professores e alunos, a ser controlada por meio de expedientes 

apropriados, vedada aualguer dispensa de comparecimento por parte de acadêmicos ou 

professores empenhados na atividade, salvo nas hipoteses permitidas por lei ou mediante 

justificativa devidamente aceita pela Direcêo da Faculdade. 

$ 4% - A critério da Direcêo da Faculdade de Direito de So 

Bernardo do Campo - e consultados os Coordenadores respectivos (Coordenadoria de 

Iniciag&o Cientifica e Coordenadoria da SEMANAJUR) —, o Encontro Juridico-Cientifico e a 

SEMANAJUR poderao ser realizados, excepcionalmente, fora das dependências da Instituicêo 

de Ensino - sempre gue a realocacéo do evento se evidenciar como providência recomendavel 

para a maior eficiëncia das atividades desenvolvidas. 

$ 5% .- O Enconto Juridico-Cientifico e SEMANAJUR 

observar&o as seguintes diretrizes, dentre outras: 

|- buscarêo proporcionar ao aluno a oportunidade de participar 

de eventos anuais de relevante cunho juridico; 

I| - sempre gue possivel, promoverêo diversas atividades em 

carter simultêneo - a fim de gue o aluno possa optar pelo evento gue seja de seu maior 

interesse; 

II - tencionar&o proporcionar ao aluno a desejada reflexêo 

critica, estimulando-se, guando possivel, um salutar debate sobre os temas abordados; 

IV - viabilizar&o a participac&o de representantes do prêprio 

corpo docente da Instituic&o de Ensino, seja na dualidade de palestrantes, debatedores ou 

moderadores das respectivas mesas de trabalho; 

V - proporcionarêo & comunidade - sempre due possivel - a 

possibilidade de participacêo direta no desenvolvimento dos trabalhos; 

Art. 20 - O Encontro Juridico-Cientifico e SEMANAJUR serêo 

realizados em datas previamente divulgadas no calendaêrio oficial da Faculdade, observada a
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vinculac&o daguele ao primeiro semestre letivo - e a da derradeira ao segundo semestre do 

ano. 

Art. 21 - Sempre gue necessêrio, deverê ocorrer a transmissêo 

simultênea das palestras e debates. 

Art 22 - A responsabilidade pela realizacê&o do Encontro 

Juridico-Cientifico e SEMANAJUR é da Faculdade de Direito de S&o Bernardo do Campo, na 

pessoa de seu Diretor, a auem cabe presidir o evento. 

1? .- O Encontro Juridico-Cientifico ser& organizado 

administrativamente pela Sec&o de Comunicac&o Social e pedagogicamente pela 

Coordenadoria de Iniciag&o Cientifica, aos duais competem apresentar & Diretoria da 

Faculdade até o final do mês de novembro do ano anterior & sua realizacêo, as propostas e 

medidas necessêrias & implementac&o do evento em todas as suas fases. 

$ 2% - A SEMANAJUR ser organizada administrativamente 

pela Sec&o de Comunicac&o Social e pedagogicamente pela Coordenadoria da SEMANAJUR, 

aos guais competem apresentar & Diretoria da Faculdade até o final do més de marco de cada 

ano, as propostas e medidas necessêrias & realizac&o do evento em todas as suas fases, 

inclusive com a programac&o completa das atividades culturais. 

Art. 23 —- Caso a respectiva Coordenadoria considere oportuno, 

os palestrantes da SEMANAJUR poder&o ser escolhidos a partir de consultas realizadas aos 

Professores, cabendo a decisêo final & Diretoria da Faculdade. 

Art. 24 - Dever&Bo ser convidados a participar da SEMANAJUR 

juristas renomados e estudiosos dos temas abordados pelo evento. 

Art. 25 - Os eventos 'dever&o ser amplamente divulgados, 

assegurando-se a participac&o do publico externo, especialmente de bacharéis graduados pela 

Instituic&o de Ensino. 

Art. 26 - As atividades do Encontro Juridico-Cientifico e da 

SEMANAJUR dever&o ser gravadas com som e imagem, de forma a permitir sua reexibicdo 

aos alunos, exclusivamente para fins cientificos e de estudo do Direito - ficando vedada 

gualguer utilizac&o desse material para fins comerciais. 

Art. 27 - As horas de participagêo efetva e comprovada do 

aluno no Encontro Juridico-Cientifico e na SEMANAJUR ser&o consideradas como atividades 

complementares —- desde due atendidos pelo aluno os critërios e condicêes oportunamente 

fixados pela Faculdade. 

Secaêo IV 

Das atividades de pesduisa discente 

Art. 28 - As atividades de pesauisa discente — submetidas a 

regulamentac&o especifica oriunda do Nucleo de Pesauisa —- serdo desenvolvidas nos termos 

do Programa de Iniciac&o Cientifica da Faculdade de Direito de $&0 Bernardo do Campo, due 

contemplarê os Projetos de Iniciac&o Cientifica (sob a orientac&o de Professores 

credenciados), os Grupos de Estudos e o Encontro Juridico-Cientifico — todos vinculados a 

Coordenadoria de Iniciaêo Cientifica da Faculdade de Direito de S&0o Bernardo do Campo. 

Secao V 
Dos Grupos de Estudo
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Art. 29 - Os Grupos de Estudo, sob a responsabilidade de um 

ou mais Professores, têm como objetivo o estudo aprofundado de temas juridicos de 

relevancia, dentro de um eixo tematico pré-definido, mediante Plano de Trabalho a ser 

oportunamente encaminhado & respectiva Coordenac&o — conforme calendarlo proprio e 

normas a serem por ela editadas 

Parêgrafo tinico - Cada Grupo de gue trata este artigo devera 

ser composto, no maximo, por 20 (vinte) alunos. 

Art. 30 - Os temas abordados pelos Grupos de Estudo de due 

trata esta Sec&o n&o poder&o restringir-se a& reproducêo de conteudos programaticos 

ministrados em sala de aula e, guanto & sua dinêmica, nêo poder&o limitar-se ao modelo de 

aulas expositivas. 

Art. 31 - A periodicidade das reuniëes dos Grupos de Estudo — 

gue dever&o se realizar, salvo casos extraordindrios, nas dependências da Faculdade de 

Direito de S&o Berardo do Campo - ser& definida pela respectiva Coordenacao, `ad 

referendum” da Direcëêo da Instituicê&o de Ensino. 

Art. 32 - Os projetos de criac&o dos Grupos de Estudo (Planos 

de Trabalho) dever&o ser encaminhados pelos Professores ao Coordenador de lniciacêo 

Cientifica dentro do prazo por ele estabelecido. 

Art. 33 - Nos projetos, além do titulo e da descric&o dos 

objetivos dos Grupos de Estudo, dever&o estar contidas informa6es sobre o dia e a hora dos 

respectivos encontros, o cronograma das atividades, a bibliografia a ser utilizada, as sêries as 

guais se destina, o periodo de durac&o, o numero de vagas, a forma do processo seletivo, bem 

COMO, os critérios de avaliac&o dos integrantes para obtencao de horas de atividades 

complementares. 

$ 1% - O resultado do processo seletivo devera ser divulgado 
pela Faculdade até uma semana antes do inicio das atividades do grupo. 

$ 20 - O cronograma de atividades dos Grupos de Estudo deve 
respeitar os recessos estabelecidos no calendêrio do ano letivo. 

Art. 34 - Ao(s) Professor(es) responsavel(eis) compete(m) 

avaliar a participac&o do aluno, segundo critério previamente anunciados, a fim de gue sela 

autorizado o cémputo das horas de atividades complementares previstas. 

8 1% - Essa autorizacao ser& concedida somente para os 

alunos gue tiverem comparecido a no minimo 85% (oitenta e cinco por cento) das reuniëes dos 

Grupos de Estudo e atingido a nota minima de 7 (sete) na avaliacê&o individual, bem como, 

atendido as demais exigências estabelecidas previamente pelo Professor responsavel pelas 

atividades desenvolvidas. 

$ 20 - O controle das presencas dos integrantes dos grupos de 

iniciacao cientifica ser& feito pelo(s) Professor(es) responsêvell(eis) através de listas emitidas 

pela Faculdade. 

$ 3% — A autorizacêo para cêmputo de horas de atividades 

complementares serê feita exclusivamente na sua integralidade, ficando vedada a autorizacêo
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para o cêmputo parcial decorrente de desistência ou freguência abaixo de 85% (oitenta e cinco 

por cento). 

$ 4% - Nao ser&o admitidos ouvintes nos Grupos de Estudo — 

exceto se nêo tiverem agualguer espêcie de vinculo com a Faculdade de Direito de Sao 

Bernardo do Campo (observadores externos). 

Art 35 - Ser&o computadas horas de atividades 

complementares relativas & participac&o do aluno em um Grupo de Estudo, por semestre. 

Art. 36 - O aluno due, sem gualguer justificativa, abandonar o 

Grupo de Estudo a aue se filiou, ficarê impedido de participar de aualguer outro grupo no ana 

imediatamente subseguente. 

Secao VI 

Das Afividades de extensao 

Art. 37. As atividades de extensêo devem promover a interagêo 

entre a Faculdade de Direito e os diversos setores da sociedade, por meio de acêes planejadas 

pelos Coordenadores do Nucleo de Pesguisa, da P6és-Graduacêo, da Graduacëo e do 

Escritêrio-Escola. 

81%. Sem prejuizo da estrutura integrada pelas unidades 

referidas no artigo 1", $ 2% da presente Resolucêo - diretamente vinculada, por meio da 

assistência juridica, & aplicac&o do conhecimento na solucêo dos problemas concretos da 

populacê&o economicamente hipossuficiente — as atividades de pesduisa institucional devem, 

preferencialmente, identificar e propor solucëes para os problemas da sociedade brasileira, 

especialmente a comunidade sêo-bernardense. 

82%. Compete aos Coordenadores referidos no caput deste 

artigo a elaborac&o de planejamento voltado & identificacao de problemas juridicos relevantes e 

seu compartilhamento com os Grupos de Pesauisa institucionais, a fim de viabilizar o 

desenvolvimento de projetos de pesauisa comprometidos com descoberta de solucêes aue 

possam contribuir com a sociedade. 

83%. A fim de assegurar a integrac&o entre ensino, pesduisa e 

extensao, compete ainda aos Coordenadores referidos no caput deste artigo - em conNjunto 

com demais Professores pesauisadores — difundir os resultados conduistas e beneficios 

resultantes das pesguisas referidas no par&grafo anterior para a comunidade acadêmica e para 

a sociedade: bem como fomentar a participac&o popular por meio das mais diversas atividades 

de extens&o — tais como treinamentos, palestras, oficinas, debates, reuniëes, orientacëes, 

audiëncias publicas, compartilhamento de propostas de aprimoramento do ordenamento 

juridico, entre outras. 

Art. 38. A fim de universalizar e aprimorar a educacao basica, 

compete aos Coordenadores de Graduagêo e de P6s-Graduac&o da Faculdade de Direito de 

Sao Bernardo do Campo o planejamento, a organizagao e a execucëo de atividades de 

extensao gue aproximem os dois niveis escolares e propiciem a formacë&o e a capacitacêo de 

professores e demais profissionais da rede municipal de ensino. 

Par&grafo Unico. Progressivamente, compete aos referidos 

Coordenadores o desenvolvimento de pesauisas pedagégicas gue aproximem a Faculdade de 

Direito de S&o Bernardo do Campo da educacëo basica municipal — viabilizando uma 

harmonizacêo metodol6gica ague redunde em beneficio da comunidade municipal sêo- 

bernardense. 

)
 OD
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Secë&o VII ' 
Das atividades de est&gio nao obrigatêrio 

Art. 39 - Aos alunos matriculados nas 13, 23 e 3% sêries, ague 

realizarem atividades praticas em Estégio Externo, poderêo ser atribuidas 5 (cinco) horas de 

atividades complementares para cada mês de permanência no estêgio ou fracao igual ou 

superior a 15 (guinze) dias. 

$ 1% - Ser&o computadas, no maximo, 100 (cem) horas de 

atividades complementares durante o Curso de Direito, pela realizacêo de atividades praticas 

em Estégio Externo; 

$ 2% - As horas de gue trata este artigo serêo atribuidas desde 

gue satisfeitas as obrigac6es legais e regulamentares da Faculdade para formalizacêo do 

estagio, e apês a entrega do Termo de Realizac&o de Estêgio, no prazo determinado pelo 

Coordenador do Centro de Atividades Complementares, gue nêo dever& exceder a 6 (seis) 

meses do término do est&gio. Os supervisores de Estêgio deverao assinar os Termos de 

Realizacêo de Estégio; 

8 3% - Também n&o poderêo ser atribuidas horas de atividades 

complementares ao aluno aue deixar de entregar o Termo de Realizacêo de Estêgio no prazoe 

na forma determinados por esta Resoluc&o e pelo Coordenador. 

Secao VII 

Das tutorias 

Art. 40 —- Os professores-tutores tém a func&o de acompanhar e 

orientar seus alunos-tutelados em sua respectiva formacêo juridico-acadêmica, contribuindo 

para sua gradual integrac&o ao ambiente universitêrio, sempre due a necessidade de tal 

acompanhamento especifico venha a ser diagnosticada pela Coordenadoria de Graduacêo — 

espontaneamente ou mediante provocac&o (de membros do corpo docente ou de 

representantes discentes). 

$ 10 - Os professores-tutores desempenharao suas funcêes em 

vinculacao direta & Coordenadoria de Graduac&o, a guem serêo encaminhadas as devolutivas 

do aproveitamento especifico derivado do programa. 

$ 2% - As devolutivas a aue se refere o parêgrafo anterior 

também ser&o encaminhadas aos alunos-tutelados - com o fito de due possam acompanhar a 

evoluc&o de seu desempenho acadêmico e do préprio processo de progressiva integracêo ao 

ambiente universitêrio. 

$ 3% - Para o regular desenvoldimento de suas funcêes, os 

professores-tutores realizar&o reuniëes periëdicas com seus alunos-tutelados - as aguais 

poderêo ser individuais ou coletivas. 

8 4% - Para o regular desenvolvimento de suas funcêes, aos 

professores-tutores serê frangueado o acesso a todas as informacêées do prontuërio acadêmico 

do discente — bem como de documentac&o relacionada & trajetêria acadêmica anterior ao 

ingresso na Faculdade de Direito de S&o Bernardo do Campo — com o fito de due possam 

diagnosticar as principais dificuldades ostentadas pelo acadêmico e acompanhar a evolucêo de 

seu processo de progressiva integrac&o ao ambiente universitêrio.
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$ 5% - Eventuais atividades de integracêo dos alunos tutelados 

ao ambiente universitêrio poder&o ser desenvolvidas pelos préprios professores-tutores — bem 

como por servidores especificamente designados pela Direc&o da Instituic&o de Ensino para tal 

mister. 

TITULO II 

DAS DISPOSICOES FINAIS 

Art. 41 - Ouando retido por n&o ter atingido o limite de 200 

(duzentas) horas de Atividades Complementares, o aluno deverê, no ano seguinte, matricular- 

se em turma especial, arcando com o valor mensal correspondente a uma dependência, a ser 

pago até o mês da efetiva integralizac&o das horas dessas Atividades Complementares. 

. Art 42 -A Sec&o de Afividades Complementares (SFD-104) 

mantera registro individual dos alunos, apontando as horas por eles cumpridas em atividades 

complementares. 

$ 1% - Esses registros ser&o atualizados e disponibilizados aos 

alunos no site da Faculdade. 

$ 2% - Mediante solicitac&o dirigida ao Centro de Apoio ao 

'Aluno, o discente poderê obter informac6es sobre os dados constantes de seu registro. 

Art. 43 - Os casos omissos serao resolvidos pelo Diretor da 

Faculdade, a gual expedirê os atos complementares gue se fizerem necessêrios. 

Art. 44 — Como atribuic&o inicial, o Nucleo de Pesaguisa deverd 

revistar o Regulamento instituido por meio da presente Resoluc&o, propondo-lhe, enfim, as 

alterac6es iniciais reputadas oportunas por seus integrantes — as duais serdo objeto de 

deliberac&o por parte da Direc&o da Faculdade de Direito de Sao Bernardo do Campo — 

FDSBC. 

Art. 45 - Esta Resoluc&o entra em vigor na data de publicacao, 

revogadas as disposicêes em contrêrio, em especial a Resolucëo GFD n" 62, de 16 de 

dezembro de 2013 e a Resoluc&o GFD n* 105, de 25 de agosto de 2017. 

Sêo Bernardo do Campo, 9 de marco de 2018. 

PROF. DR. RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA 

Diretor 
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Registrada neste Gabinet8 (GFD.-1) &, na mesma 
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TE no site Institacional. 
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Mauto Pardeli Colomba” 
Assessor de Diretoria


