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Regulamenta as Afividades Complementares de 

Ensino, integrantes do (Curriculo Pleno do 

Curso de Direito oferecido pela Faculdade de 
Direito de Sao Bernardo do Campo e dd outras. 

providências. 

O PROF. DR. MARCELO JOSÉ LADEIRA MAUAD. Diretor 

da Faculdade de Direito de Sao Bernardo do Campo, no uso das atribuigoes gue Ihe sêo 
conferidas por lei; 

Resolve: 

CAPITULOI 
DAS DISPOSICOES GERAIS 

Art.1%- Esta Resolucë#o regulamenta o cumprimento da 
carga hordria minima de 200 (duzentas) horas em Atividades Complementares de 

Ensino. integrantes do Curriculo Pleno do Curso de Direito e exigidas dos alunos do 

Curso de Graduac4o como obrigatérias para a conclusiio do Curso de Direito e obtencio 
do grau de Bacharel, na forma dos artigos 39, inciso IV. e 41, do Regimento desta 

Faculdade. ' 

Art.2% Para os fins .do disposto nesta Resolucio 

consideram-se atividades complementares a participacio dos alunos em congressos, 
simposios, semin4rios, conferências, cursos de extensio universitêria, cursos de 

aperfeicoamento e similares, atividades de monitoria, de iniciaco cientifica e de 
pesguisa, participacao na Semana Juridica e nos cursos de férias e de reciclagem 

oferecidos por esta Faculdade. 

Pardgrafo vunico- So também consideradas como 
complementares as seguintes atividades: 

I- Participacdo, como ouvinte, nas defesas de Trabalho de 
Concluso de Curso - TCC feitas perante Bancas Examinadoras desta Instituicao, | 
(uma) hora por evento, limitada a 50 (cinguenta) horas durante o Curso de Direito; 

N — Participacio, como ouvinte, nas defesas de 

dissertaciio ds mestrado e tese de doutorado feitas perante Bancas Examinadoras desta e€ 
de outras instituicêes reconhecidas pelo MEC, sendo 3 (trés) e 5 (cinco) horas, 

respectivamente, limitada a 50 (cinguenta) horas durante o Curso de Direito: (os 

   TTI- Defesa do Trabalho de Conclusio de Cur 

sendo 1 (uma) hora para cada atividade, limitado a 50 (cinguenta) horas durant 

de Direito: 
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IV- Participacëio em ENED, EPED ou similares, até 50 

(cinguenta) horas por evento, limitada a 2 (dois) eventos durante o Curso de Direito: 

V- Participacêo como' monitor em sala de aula ou em 
eventos juridicos, e desde due expressamente indicado pelo . Professor, até 50 
(cinguenta) horas por semestre, limitado a 2 (dois) semestres durante o Curso de 

Direito: 

VIl- Participacfio em atividades de pesguisa €e extensio 

promovidas por esta Faculdade de Direito, limitada a 50 horas por semestre. 

VII — Atividades de estêgio ndo obrigatério realizadas nos 

termos desta Reels, nas 1%, 2% e 3* séries, limitadas a 100 (cem) horas durante o 

Curso de Direito. 
Art.3%- Somente serd considerada a participac&o do aluno 

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

Art.4%- Consideram-se complementares as atividades 
contidas no plano do curso juridico e aguelas oferecidas pela prépria Faculdade. 

Art.5“%- Serê computado o maximo de 50 (cinguenta) horas 

por atividade complementar externa, limitada a 8 (oito) horas didrias, a fim de nêo 

prejudicar a forma€&o fundamental, sécio-politica, técnico-juridica e prêtica do aluno. 

Art.6%- A Direcio da Faculdade, guando necessêrio. 

designard, dentre os Professores efetivos gue compêem o seu uadro Docente, um 

Coordenador para cada uma das atividades complementares. 

Art.7%- Compete ao Coordenador orientar € supervisionar 

os alunos participantes da atividade complementar sob sua responsabilidade. 

Art.8%- Compete ainda ao Coordenador: 

1 — Encaminhar & Direcio da Faculdade os projetos de 

atividades complementares relacionados a sua drea de atuagëo; 

IT — Instruir, manifestar-se em expedientes administrativos 
ce assinar certidêes e declaracêes, pertinentes atividade complementar de sua 
responsabilidade; 

IT — Autorizar o cêmputo de horas de atividades 

complementares, referentes aos alunos sob sua responsabilidade: 

IV — Participar das reuniées do CAC. 

pela Instituig8o, assim como dos cursos e atividades EE externos dos guais 

expresso conhecimento 
F   
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TITULO N 
DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

Secêo 
Dos cursos de férias promovidos pela Faculdade 

- Art.10- A Faculdade, através do CAC, promovera cursos 

de férias para seus alunos em janeiro e julho, sempre em dois periodos, matutimo e 
noturno, ficando permitida a inscriefo de piblico externo no caso de vagas 

remanescentes, obedecidos os critérios fixados pelo Coordenador. 

Art.11- Cabe ao Coordenador, mediante autorizacao da 
Direcëo da Faculdade, estabelecer as regras para realiza€ëo dos cursos de férias, fixar o 

nimero de vagas, convidar Palestrantes, selecionar os cursos gue serdo oferecidos e 

indicar a forma e as datas para as insericgoes. 

$ 1% A inscricëio nos cursos respeitar4 o limite de vagas 
estabelecido pelo Coordenador. 

$ 2%- Nao serdo aceitas insericêes fora do prazo. 

Art.12- O valor da taxa de inscri€ëo e demais pregos 

pablicos referentes aos cursos de férias promovidos pela Faculdade serdo fixados pela 

Direcao da Faculdade. 

Pardgrafo tnico - O valor pago nio ser4 reembolsado. 

Caso o aluno nêo possa iniciar o curso por motivo devidamente justificado e aceito pela 
coordena€ëo, o valor poderd ser aproveitado como crédito para atividade futura, se 

assim for reguerido antes do inicio do curso. 

Art. 13- Somente serd deferido o cêmputo das horas de 
participagio nos cursos de férias ao aluno gue apresentar aproveitamento satisfatêrio 
atestado pelo Professor e freguência integral, podéndo ser admitida uma tnica falta. 

decorrente de. caso fortuito ou de forca maior, devidamente comprovada e aceita pelo 

Coordenador. 

Pardgrafo 'tnico- O (Certificado serd expedido pelo 

Coordenador mediante reguerimento do 'interessado, desde gue observadas as 
disposicêes do “caput” deste artigo. 

Secio TI 
Dos eventos juridicos 

Art.14- A participac&io do aluno em congressos. simpoOsios. 

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

similares, serd considerada como atividade complementar desde gue comprovada por 
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certificado emitido pela entidade organizadora do evento e do gual conste, no minimo, o 
tema, a carga hordria. o local e a data de sua realizacio. 

$ 1? - O certificado, acompanhado de cépia simples, 
dever& ser entregue no Centro de Apoio ao Aluno, no prazo méximo de 6 (seis) meses . 
da realizac&o do evento. 

$ 2% O Cento de Afividades Complementares, 
 verificando a autenticidade da cépia, devolverd o original ao aluno com o carimbo de 
recebimento e encaminhard a cépia ao Coordenador da modalidade para andlise e 
deliberacëo. O cémputo das horas ficard condicionado & afericao da autenticidade do 
certificado e da realizacio do evento. 

$ 3% - O Coordenador da modalidade, apês avaliagio 
positiva do contetido do evento, autorizaré seja computada a carga hordria indicada no 
certificado como atividade complementar. 

Art.15- N&o serd computada como atividade 
complementar a participacêo do aluno nos eventos realizados no mesmo hordrio das 
aulas do Curso de Graduacëo, excegëo feita ao Congresso Juridico-Cientifico e 
SEMANAJUR e 4 aula magna, periodo em due ocorre a suspensêo das aulas. 

Art.16- A comprovagëo da participacio nos eventos 
realizados nas dependências da Faculdade ser feita através de lista de presenca ou 
gualguer outra forma de controle de freguência. 

Art.17- Nao ser&o computadas como complementares as 
horas das seguintes atividades: 

l- Elaboracdo de Trabalho de Conclus&o de Curso: 

I1- Modalidades do Estêgio Supervisionado de Pratica 
Juridica (ESPJ) coordenadas pelo NUPRAJUR, ou gualguer atividade de cunho pratico, 
salvo aguelas autorizadas no artigo 37 desta Resoluc&o: 

ITI- Cursos realizados a distincia, via “on line”: 

IV- Cursos nio juridicos, inclusive cursos superiores e 
técnicos, ainda gue seu contetido abranja andlise de legislac&o ou 1 alguma disciplina 
Juridiea; 

    

    
V- Outras gue, apêés  apresentacio e avaliaeëio,do—N 

sendende forem indeferidas por despacho fundamentado do Coordenador da ativi 
complementar. Desse despacho nio cabe recurso. 

An. 18- O pedido do Centro Acadêmico XX de Agosto 
CAXXA ou da Associac&o de Ex-Alunos - ASSOEX desta Faculdade, para organizar 

realizar curso considerado como atividade complementar, deverd ser dirigido & Diretoria 
da Faculdade com antecedência minima de 30 (trinta) dias da realizac&o do evento,
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indicando expressamente data, hordrio, numero de vagas, palestrante, tema e forma de 

desenvolvimento do evento, acompanhado obrigatoriamente de curriculo do palestrante. 

$ 1% O pedido serd apreciado no prazo maximo de 15 
(guinze) dias contados do respectivo protocolo, do gue deverd ser dada imediata ciëncia 

a entidade interessada na pessoa de seu representante legal; 

$ 2% O curso sê podera ser realizado em dias uteis, sendo 
gue de segunda a sexta-feira, no periodo vespertino, e., no sakssde, nos periodos matutino 

€ vespertino, limitado a 10 (dez) eventos por mês; 

$ 3% O controle de presenca serd feito pelo Centro de 
Atividades Complementares e os certificados serao emitidos pela entidade organizadora 
do curso; 

$ 4%. A relacêo de alunos inscritos deverd ser enviada ao 
Centro de Atividades Complementares com antecedência minima de 3 (trés) dias uteis 
da realizacio do curso, para a elaboragio da respectiva lista de Been, 

$ 5% O numero de vagas no poderd “ultrapassar a 
capacidade do local onde for autorizada a realizacio do curso; 

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

$ 7%- Somente serdo atribuidas horas complementares pela 
participa€êo no curso aos alunos previamente nele inscritos e indicados na relacio de 
gue trata o $ 4% deste artigo; 

. Seciio TII 
Do Congresso Juridico-Cientifico e SEMANAJUR 

Art.19- OO (Congresso Juridico-Cientifico e -— 

SEMANAJUR sao encontros juridicos promovidos anualmente pela Faculdade de 
Direito de Sêo Bernardo do Campo, com o prop6sito de estimular o debate sobre temas 

do Direito, de interesse académico e social. 

Pardgrafo unico — O (Congresso Juridico-Cientifico e 

SEMANAJUR possuem, entre outras, as seguintes fimalidades: 
   

   
   

I- Proporcionar ao aluno a oportunidade de participar de- .d 
encontros anuais de relevante cunho juridico; 

II- Promover diversas atividades, permitindo gue o al 

possa optar pelo evento gue seja de seu maior interesse; 

III- Proporcionar ao aluno a reflexo critica, estimulando 

o debate sobre os temas abordados:
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1V- Propiciar aos Professores a oportunidade de participar 
de mesas de debate, enriguecendo a discussêo sobre os temas abordados: 

. V- Oferecer 4 comunidade a possibilidade de participar de 
eventos juridicos de grande importência; 

Art. 20- O Congresso Juridico-Cientifico e SEMANAJUR 
serdo gealissdse em datas previamente divulgadas no calendério oficial da Faculdade. 

Art.21- Sempre ague necessêrio, deverd ocorrer a 
transmissio simultênea das palestras e debates. 

Art.22- A responsabilidade pela realizag&o do Congresso 
Juridico-Cientifico e SEMANAJUR é da Faculdade de Direito de So Bernardo do 
Campo, na pessoa de seu Diretor, a guem cabe presidir o evento. 

Parêgrafo vtnico- O Congresso Juridico-Cientifico e 
SEMANAJUR ser&o organizados administrativamente pela Secëo de Comunicacio 
Social e pedagogicamente pelo seu Coordenador, aos guais competem apresentar a 
Diretoria da Faculdade até o final do mês de marco de cada ano. as propostas e medidas 
necessdrias 4 realizagêo do evento em todas as suas fases, inclusive com a programacéo 
completa das atividades culturais. 

Art.23- Os palestrantes do Congresso Juridico-Cientifico 
c SEMANAJUR poder&o ser escolhidos a partir de consultas realizadas aos Professores, 
cabendo a decisêo final & Diretoria da Faculdade, 

Art.24- Deverêo ser convidados a participar do Congresso 
Juridico-Cientifico e SEMANAJUR juristas renomados e estudiosos dos. temas 
abordados pelo evento. 

Art.25- Os eventos deverdo ser amplamente divulgados 
para a comunidade do Grande ABC, assegurando-se a Pertiolpagae do publico externo, 
especialmente ex—alunos da Instituico. 

Art.26- As palestras e debates dever&o ser gravados com 
som e imagem, de forma a permitir sua reexibic&o aos alunos. exclusivamente para fins 
cientificos e de estudo do Direito, ficando vedada gualguer utilizag&o desse material 
para fins comerciais. 

Art.27- As horas de participac&o efetiva e comprovada do 
aluno no Congresso Juridico-Cientifico e SEMANAJUR ser&o consideradas como 
atividades complementares desde gue atendidos pelo aluno os critérios e condigdes-gue 
forem fixados pela Faculdade. 

Secao IV 

Das atividades de pesdguisa e extensio ) 
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Art.28- As atividades de pesguisa e extensio serdo 
desenvolvidas mediante a formacio de grupos de estudo e pesguisa cientifica. 

Art.29- Os grupos de estudo e pesdguisa, sob 'a 
#esponsabilidsde de um ou mais Professores, tém como objetivo o estudo aprofundado 
de temas juridicos de grande relevência, dentro de um eixo tematico pré-definido. 

Pardgrafo unico — Cada grupo de gue trata este artigo 
deverd ser composto, no maximo, por 20 (vinte) alunos. 

Art.30- Os temas abordados pelos grupos de estudos e 
pesguisa de gue trata esta Secfio nio -podero restringir-se & reproduc&o de conteidos 

programaticos ministrados em sala de aula e., guanto 4 sua dinêmica, nêo poder&o 
limitar-se ao modelo de aulas expositivas. 

Art.31- As reuniëes dos grupos deverdo acontecer nas 
dependéências da Faculdade de Direito de Séo Bernardo do Campo, pelo menos uma vez 

por semana, com no minimo duas horas-aula de durag&o. 

Art.32- Os projetos de criacio dos grupos de gue trata esta 
SEEAO dever&o ser encaminhados pelos Professores ao Coordenador de Iniciacio 
Cientifica dentro do prazo por ele estabelecido. 

Art.33- Nos projetos, além do titulo e da descricio dos. 
objetivos do grupo, deverdo estar contidas informacêes sobre o dia e a hora dos 

encontros do grupo, o cronograma das atividades, a bibliografia a ser utilizada, as séries 

as guais se destina, o periodo de durac#io, o'`nimero de vagas, a forma do processo 
seletivo, bem como, os critérios de avaliaeëo dos integrantes para obtengio de horas de 

atividades complementares. 

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

$ 29 - O cronograma de atividades do grupo deve respeitar 

OS recessos estabelecidos no calendario do ano letivo, elaborado pela Faculdade. 

Art.34- Ao(s) Professor (es) responsdvel(eis) compete(m) 
avaliar a participacio do aluno, segundo critério previamente anunciados, a fim de gue 

seja autorizado o cémputo das horas de atividades complementares previstas. 

$ 1” - Essa autorizagdo serd conccedida somente para os 
aluns gue tiverem comparecido a no minimo 85% (oitenta e cinco por cento) das . 

reuniëes do grupo e atingido a nota minima de 7 (sete) na avaliacëo individual, b 'm —) 
como, atendido as demais exigências estabelecidas previamente pelo Professor.         

  

$ 2% - O controle das presencas dos integrantes dos grupos 

serd (feito pelo(s) Professor(es) responsavel(eis) através le listas emitidas pela 

Faculdade. Mt
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oo $ 3% — A autorizaeio para cémputo de horas de atividades 

complementares serê feita exclusivamente na sua integralidade, ficando vedada a 
autorizagëo para o cémputo parcial decorrente de desistência ou freguência abaixo de 

85% (oitenta e cinco por cento). 

Art.35- Serdo computadas horas de atividades 
complementares relativas & participacëo do aluno em um @rupo de estudo e pesguisa, 

por semestre. 

Art.36- O aluno gue, sem gualguer justificativa, 

abandonar o grupo a gue se filiou, ficard impedido de participar de gualguer outro grupo 
de atividades de pesguisa e extensêo no semestre subseguente. 

Secao V 

Das atividades de estigio ndo obrigatério . 

Art. 37- Aos alunos matriculados nas 14, 2% e 3% séries, gue 

realizarem atividades prêticas em Estdgio Externo, poderdo ser atribuidas 5 (cinco) 

horas de atividades complementares para cada mêés de permanência no estêgio ou fracdo 

igual ou superior a 15 (guinze) dias. 

$ 1“ - Serdo computadas, no maximo, 100 (cem) horas de 

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

praticas em Estêgio Externo; 

$ 2% - As horas de gue trata este artigo serfo atribuidas 
desde gue satisfeitas as obrigacêes legais e regulamentares da Faculdade para 

formalizacio do estêgio, e ap6s a entrega do Termo de Realizac&o de Estêgio, no prazo 

determinado pelo Coordenador do Centro de Atividades Complementares, gue n4o0 

devera exceder a 6 (seis) meses do termino do estdgio. Os supervisores de Estdgio 

deverao assinar os Termos de Realizacio de Estagio; 

$ 3% - Também n&o poderfio ser atribuidas horas de 

atividades complementares ao aluno gue deixar de entregar o Termo de Realizagdo de 
Estêgio no prazo e na forma determinados por esta Resolucëo e pelo Coordenador. 

TITULO II 

DAS DISPOSICOES FINAIS 

Art.38- Ouando retido por ndo ter atingido o limite de 200 
(duzentas) horas de Atividades Complementares, o aluno deverd, 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 inte gralssage das horas dessas Ativida 
Complementares. 
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Art.39- A Secëo de Atividades Complementares (SFD- 
104) manterd registro individual dos alunos, apontando as horas por eles cumpridas em 
atividades complementares. * 

$ 1” - Esses registros serfio atualizados e disponibilizados 
aos alunos no site da Faculdade. 

$ 2 Mediante solicitac&o dirigida ao Centro de Apoio ao 
Aluno, o discente poder4 obter informagêes sobre os dados constantes de seu registro. 

Art.40- Os casos omissos serdo resolvidos pelo Diretor da 
Faculdade, a gual expedird os atos complementares gue se fizerem necessarios. 

Art.41- Esta” Resoluco entra em vigor na data de 
publica€ao, revogadas as disposicëes em contrério, em especial a Resolucio GED n* 38, 
de 17 de janeiro de 2012. 

S&o Bernardo do Campo, 16 de dezembro de 2013. 

EIRA MAUAD 

  

  

  

Registrada neste Gabinete (GED.1.1) e. na mesma data 

acima, publicada no site Institueronal. 

or 

JOAO LUIZ ARTUSO 

  

    

Veer de Diretoria 

 


