FACULDADE

DE DIREITO

DE SAO

BERNARDO

DO CAMPO

Autarauia Municipal

RESOLUCAO

GFD. 49, de 18 de fevereiro de 2013.
Dispêe

sobre a

procedimentos

consolidacao

das

acadêmicos

normas

de

e

cunho

administrativo.da Faculdade.

Faculdade

de

O Professor Doutor MARCELO JOSÊ LADEIRA MAUAD. Diretor da
de So Bernardo do Campo, Autarguia Municipal, no uso das

Direito

atribuicées gue Ihe sêo conferidas por lei e pelo artigo 6*, incisos IV e VII do Regimento
Interno desta Instituicfio;

Considerando
a mecessidade
de se consolidar
procedimentos acadêmicos de cunho administrativo da Faculdade;

as

normas

e

Considerando gue o Corpo Discente deve ser informado a respeito das
diretrizes administrativas gue norteiam a vida académica.

RESOLVE:

CAPITULOI
DAS MATRICULAS
)
Art. 1% - As matriculas, inicial e subseguentes, no curso de
Bacharelado em Direito obedecer&o aos prazos divulgados pela Seco de Graduac&o ao final
de cada ano letivo no calendario escolar.
SECAOI
DOS REOUISITOS PARA MATRICULA INICIAL E SUBSEOUENTE
Art. 2% - Para efetivacfio da matricula o candidato convocado e o aluno
dever&io observar os procedimentos divulgados ao final de cada ano letivo:
Art. 3% - O aluno reprovado em até 2 (duas) disciplinas da série,
deverd matricular-se na série seguinte e cursar as disciplinas em gue foi reprovado em regime
de dependência.
Art. 4% - Considera-se retido na série o aluno reprovado em mais de2
(duas) disciplinas.
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Art. 5% - Considera-se

reprovado

na série o aluno

gue nio obteve

nenhuma aprovacio no ano letivo.

Art. 6% - O aluno retido na série terd aproveitamento automdtico das
disciplinas em gue logrou aprovacfio.

atividades

Art.

7%

- Ouando

complementares,

de

estdgio.

retido
ou,

somente

ainda,

por

insuficiëncia

por falta de conclusio

do

de

horas

de

Trabalho

de

Conclusio de Curso - TCC, o aluno deverê, no ano seguinte, em data estipulada no calendario
escolar, matricular-se na série, em turma especial.

Art. 8% - Os alunos ingressantes por Transferência Externa dever&o
seguir os procedimentos contidos no Edital de Transferência Externa divulgado pela Secio de
Graduacëo.
Art. 9% - Fica delegada 4 chefia da Secêo de Graduacëio a competência
para decidir sobre os reguerimentos de matricula, inicial e subseguente, bem como assuntos

afins.

Pi
Pardgrafo Ginico - Em grau de recurso seriio analisados pela Secretaria

Geral.

SECAO II
DO VINCULO COM A FACULDADE
Art.

10 - Considera-se vinculado 4 Instituicdo o aluno regularmente

matriculado, com matricula trancada ou gue nio tenha seu vinculo formalmente cancelado.

Art. 11 - Para manter o vinculo com a Faculdade o aluno deverd
matricular-se, reguerer o trancamento da matricula ou renovacêo do mesmo a cada ano letivo.
Art.

12 - Caso nio tenha interesse em manter a matricula ou vinculo

com a Faculdade o aluno deverd reguerer o cancelamento.
Art. 13 - Os reguerimentos de trancamento/ renova€ëio e cancelamento
de matricula dever#o ser protocolizados no Centro de Apoio ao aluno, podendo ser reguerido
por terceiros mediante procuracëo.
s
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Art. 14 - Fica delegada 4 chefia da Segëo de Graduacêo a competência
para analisar os
assuntos afins.

reguerimentos

de

trancamento

de

matricula/frenovacio,

cancelamento

e

Paragrafo Gnico - Em grau de recurso ser#o analisados pela Secretaria
Geral.

SECAO II
DO TRANCAMENTO

DE MATRICULA

Art. 15 - O trancamento de matricula é a interrupcio temporêria do
curso no ano letivo.
Art. 16 - Poder4 reguerer o trancamento de matricula em gualguer
uma das séries do curso o aluno gue estiver vinculado & Instituic&o.
Art. 17 - O trancamento de matricula assegura a vaga para o ano letivo
seguinte, sendo permitido o trancamento por um ano e renovdvel por mais | (um) na mesma
série.

Art. 18 - A renovacio do trancamento
reguerida até o prazo estipulado no calendario escolar.

de

matricula

deverd

ser

SECAO IV
DO CANCELAMENTO DE MATRICULA
Art. 19- O cancelamento de matricula é a interrupeao
curso implicando na perda do vinculo com a Instituicao.
Art. 20 - Para cancelar
reguerimento no Centro de Apoio ao Aluno.

a matricula

o aluno

SECAO V
DO CANCELAMENTO

DE VINCULO

Art. 21 - Terd seu vinculo cancelado o aluno gue:
I— No

efetuar sua matricula no ano seguinte;

11 — Nêo solicitar trancamento ou renovagao.

deverd

definitiva do

protocolizar
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Art. 22 - Os alunos enguadrados nestas hipêteses serëio notificados por
meio de oficio e publicacio no Jornal “Noticias do Municipio”, Imprensa Official do
Municipio, para reguerer a regularizagio acadêmica, sendo competência do Director o
cancelamento do vinculo dos alunos gue nao atenderem a convocaG&io no prazo estipulado.

CAPITULO II
DA TRANSFERÊNCIA PARA OUTRA INSTITUICAO DE ENSINO
Art. 23 - O aluno gue desejar sua transferéncia para outra Instituicao
de Ensino deverd consultar a Instituicfo de seu interesse sobre os procedimentos adotados
pela mesma;
Art. 24 - Caso a Instituicfo solicite a Guia de Transferência o aluno
deverd reguerer Transferência juntando declarac&o ou atestado de vaga da Instituicio de
Ensino de destino.
1

Paragrafo Ginico - Fica delegada & Secretaria Geral a competência para
decidir sobre o reguerimento e assinar a Guia de Transferência.
Art. 25 - Caso a Instituicêo dispense a Guia, a transferência serd feita
mediante a expedicio de histérico escolar ou documento eguivalente.
Art. 26 - Ap6s fofmalizada a transferência o aluno deverd reguerer o
cancelamento de sua matricula ou vinculo.

CAPITULO II
DA DEPENDÊNCIA

E/OU ADAPTACAO

Art. 27 - Dependência é a disciplina cursada nesta Instituicao na gual
o aluno nêo obleve aprova€ëo.
Art. 28 - Adaptacëio é a disciplina gue o aluno nio tenha cursado na
Instituicio de origem nos casos de Transferência, ou ndo tenha cursado nesta Instituicdo em
casos de alteracfio do plano de curso, decorrente de reprovaco ou trancamento na seri
vez gue nao ha direito adguirido ao plano de curso.
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Art. 29- O aluno retido na ultima série do Curso de GEAG,
por
notas ou faltas em gualguer das disciplinas gue a integram, dever no ano seguinte matricularse regularmente na série e freguentar as aulas dessa disciplina.
Art. 30 - O aluno transferido de outra Instituicdo de Ensino ou agueles
gue obtiverem mudanca de série por meio de aproveitamento de estudos dever4 cursar, em
regime de adaptac#o, as disciplinas constantes do curriculo desta Faculdade e gue nio tenham
sido cursadas ou gue o foram, porém, com carga hordria e/ou conteudo programatico

insuficiente na escola de origem.
Art.
adaptacêo poderd optar por
adaptacêes, no havendo
prorrogadas nio entrardo no

-

31 - O aluno gue cursar mais de 2 (duas) disciplinas em regime de
postergar os estudos destas para o ano seguinte em até 50% das
nova possibilidade de prorrogacêo, sendo gue as adaptac6es
cémputo para reprovacëo na série.

Paragrafo unico - Este pedido
matricula e serd analisado pela Secio de Graduacëo.

devera

ser

feito

imediatamente

a

Art. 32 - Nêo obtendo aprovac#o na disciplina cursada em regime de
adaptacio o aluno dever4 cursd-la no ano seguinte em regime de dependêéncia.
Art. 33 - O aluno poderd reguerer mudanga da turma de dependência
e/ ou adaptacao, para tanto serdo observados os seguintes critérios:
I-A mudanga nêo poderd coincidir com a grade hordria das demais
disciplinas;

IT - A existência de vaga na turma pretendida:;
IT - Maximo
adaptac#o durante o ano letivo;

de 2 (duas) mudancas

de turma por dependência e/ou

“IV -A partir do 2” semestre do ano letivo as mudancas de turma das
dependências ou adaptacëes lecionadas por professores diferentes, serdo avaliadas pela
Coordenadoria de Graduac&o guanto 4 continuidade do processo pedagégico de aprendizado.
Art. 34 - A solicitacëo, bem como a andlise do pedido se dard somente
apos a publicacio dos horêrios do ano letivo e, nas 2 (duas) semanas gue antecedem as provas
nio serdo feitos remanejamentos.
Art. 35 - A Secfio de Graduac#o analisard os pedidos, devendo o aluno
aguardar na turma em gue estiver matriculado inicialmente e retornar 4 Secio no prazo de 5
(cinco) dias Gteis para ciëncia da decisêo, e, em caso positivo, posterior mudanca de
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Art. 36 - E permitida a transferência da turma especial de dependência
c adaptacio para as turmas regulares. porém o aluno deve estar ciente da obrigatoriedade do
pagamento da anuidade correspondente 4 forma€ao da turma especial.
'
Art. 37 - A transferência de turma da dependência
abrange as aulas, bem como a realizaciio das provas na turma reguerida.

e adaptacio

CAPITULO
IV
DO APROVEITAMENTO

DE DISCIPLINAS

Art. 38 - Poderd reguerer o aproveitamento de disciplinas o aluno gue
as tenham cursado. com aprovacfio, em escola de terceiro grau reconhecida pelos érgêos de
ensino superior, cujo contetido programdtico.e carga horêria sejam compativeis com 0
curriculo desta Faculdade.

de reguerimento

Art. 39 - O deferimento do beneficio previsto neste artigo dependerd
do aluno dirigido & Coordenadoria da Graduacfo, com observincia das

normas ce datas fixadas por esta Faculdade no inicio de cada ano letivo;

Art. 40 -E de competência do Professor designado pelo Coordenador
da Graduac&o, decidir sobre a compatibilidade da carga hordria e contetido programatico
cursado na IES de origem com a oferecida pela FDSBC.

CAPITULOV
DA FREOUENCIA

SECAOI

DA COMPENSACAO DE AUSÊNCIAS
Art. 41 - Serd concedida ao aluno compensacio de ausências mediante
realizacio de exercicios domiciliares nos seguintes casos:
,

I-A

gestante. observadas as normas da lei federal n.” 6.202, de 17 de

abril de 1975.

IN - Ao

(a) incapacitado

(a) fisicamente de comparecef

obedecidas as disposicêes do Decreto-lei Federal n.” 1.044. de 21 de outubro der1969.

as aulas.

-
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II - Acompanhamento
domiciliar de pai. mêe, cénjuge ou filhos.
,
IV
filhos, irmêos ou avos.

- Luto
'

em

para

conseguência

tratamento

de

de falecimento

saude,

hospitalar

de pai, mae,

ou

cênjuge,

Art. 42 - Para a aluna gestante o periodo de afastamento serd a partir
do 8* mês de gestac4o pelo periodo de três meses.
Paragrafo unico — O afastamento previsto no caput deste artigo poderd
se estender até nove meses em casos de complicagées na gestacio devidamente comprovado
por atestado médico.

Art. 43 - Para os pedidos enguadrados
no item II e III o periodo de
afastamento deverd ser de no minimo 15 (guinze) dias e no maximo 180 (cento e oitenta) dias;
Para os pedidos enguadrados no item IV o periodo de afastamento ser de 5 dias corridos,
contados a partir da data do obito, inclusive.

Art. 44 - Ausências por periodos inferiores aos estabelecidos no artigo

anterior, dever&o ser cnguadradas no limite de faltas conforme as normas vigentes.
Art. 45

- Os pedidos

protocolizados no Centro de Apoio

ao Aluno

de compensacfio

de ausências

deverdo

ser

em até 10 (dez) dias a contar do inicio do

afastamento;

'

Art. 46 - Na impossibilidade do aluno protocolizar pessoalmente o
reguerimento, poderê ser feito por terceiros munidos de procurag&o.
Art. 47 - Os pedidos deverdo ser instruidos com atestado em papel
timbrado, original. sem rTasuras. com carimbo, assinatura, ntumero de identificacio do
profissional da satide (Conselho de Classe Profissional). local e data de expedigêo do atestado,,
contendo:
IT - no caso de aluna gestante, o mêés da gestacao;
IT - no caso de incapacidade fisica, o inicio e término do periodo de
afastamento, o cédigo da doenga (CID) e declaraciio expressa do profissional da satde sobre a
impossibilidade de freguência as atividades escolares.
IN - no caso de acompanhamento para tratamento de
familiar, o inicio e término do periodo de afastamento, o cédigo da doenca (CID)

satide de
edeclaracao

Id]

se UM
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profissional

da

saude

sobre

a nmecessidade

de

acompanhamento,

o nome

do

paciente e do aluno acompanhante, e documento comprovando o parentesco;
IV - no
comprovando o parentesco.

caso

de

falecimento.

'o atestado

de

6bito

e documento

Art. 48 - N&o terd direito a compensaciio de ausências consultas
médicas ou odontolégicas, faltas esporddicas e doencas infecto contagiosa com menos de 15

(guinze) dias de afastamento.
Art. 49 - Caberd ao Professor da disciplina:
'
I — decidir, em cardter de urgéncia, sobre
domiciliares referentes ao periodo em gue o aluno estard afastado:

o plano

de exercicios

IT — fornecer ao aluno, através da Secio de Graduacfio ou de Estêagio e
Atividades Complementares, o plano de exercicios domiciliares;

domiciliares

II —
e' entregd-los

estabelecer
na Segio

o prazo para
de Graduag&o

o
ou

aluno
de

realizar
Estêgio

os exercicios
e Afividades

Complementares;

IV - Aplicar
eventualmente tenha perdido. *

ao aluno,

no periodo

de substitutivas, as provas

gue

V - Aplicar ao aluno os trabalhos eventualmente realizados em sala de
aula durante o periodo da licenca do aluno, imediatamente apds o término do afastamento;
Art. 50 - Cabera ao aluno:

I — Retirar o plano de exercicios domiciliares em até 20 (vinte) dias
apos protocolizado o reguerimento de compensacio de ausências enduadrados nos itens |. II e
11 do artigo 41 desta Resolucfio, se deferido.
IT - Se o periodo de afastamento for superior a 20 (vinte) dias ou
estiver enguadrado no item IV do artigo 41 desta Resoluc&o. o prazo para retirar os exercicios
domiciliares serd de afé 10 (dez) dias contados do ultimo dia do afastamento.
IT — Devolver os exercicios domiciliares no prazo estabelecido pelo
Professor:
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IV — Aguardar parecer do Professor apês
domiciliar:

avaliagfo

do exercicio

'

'

Art. 51 - Os exercicios domiciliares para compensagëo de ausências
nêo desobriga o aluno da realizZaciio das avaliacées bimestrais e exame final, bem como néo.
desobriga o aluno dos trabalhos obrigatérios de Pratica Juridica, caso tenham sido atribuidos

pelo Professor da disciplina.

;

Art. 52 - O aluno terd nova oportunidade para realizacêo de provas
devido a afastamento com compensacio de ausências, gue serdo realizadas no periodo de
provas substitutivas.
Art. 53- A nêo retirada e realizaciio dos exercicios domiciliares nos
prazos estabelecidos nesta Resoluc#io e pelo Professor implica na desistência da compensacio
de ausências:

Art. 54 - O nio comparecimento
desistência de nova oportunidade de realizacio de provas.

as provas

marcadas

implica

na

Art. 55- A Faculdade fica reservado o direito de efetuar diligéncias.
para verificar a autenticidade e veracidade das informacêes contidas nos atestados, através de
oficio & instituicio ou pessoa emissora do atestado;

Art. 56 - Fica delegada as chefias das SecGes de Graduacëo e de
Estêgio e Aftividades Complementares a
compensacio de ausências € assuntos afins.

competência

para

analisar

os

reguerimentos

Art. 57 - Serê admitido o Recurso interposto em até 5 (cinco) dias a
contar da ciëncia do indeferimento do pedido.
Parêgrafo

tinico

- E competente

para

decidir em

grau

recursal,

a

Scceretaria Geral.
Art. 58 - Sendo o aluno (a) matriculado na 4* ou 5* série do Curso,
ap6s decisdo favoravel, fica a Secio de Graduacëo incumbida de comunicar a situagdo de
afastamento a Secio de Estigio e Aftividades Complementares para os procedimentos
` cabiveis.
Art.

59 - Aos

disposicêes contidas nesta Resolucêo.

cursos

de férias, 4 iniciacfio cientifica,

aos cursos-de
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SECAOTN

DO ABONO DE FALTAS
Art. 60- Serd concedido abono de faltas, mediante reguerimento, ao
aluno (a) militar, nos termos do artigo 60, $ 4” da Lei Federal n* 4375, de 17 de agosto de
1964.
Art. 61 - O reguerimento deverd ser protocolizado no Centro de Apoio
ao Aluno no prazo de 10 (dez) dias a partir da ausência juntando declarac&o emitida por 6rg4o
competente.

devido

o afastamento

Art. 62 — O aluno terd nova oportunidade para realizacio de provas
com abono de faltas, gue serdo realizadas no periodo de provas

substitutivas.

Art. 63 - Fica delegada as chefias das Secêes de Graduag&o e de
Estigio e Atividades Complementares a competência para decidir sobre os reguerimentos de
abono de faltas e assuntos afins.
Art. 64 - Serd admitido o recurso interposto em até 5 (cinco) dias

contados da ciëncia do indeferimento do pedido.
Paragrafo

unico

- E competente

para

decidir em

grau

recursal,

a

Secretaria Geral.
Art. 65 - Sendo o aluno (a) matriculado na 4% ou 5* série do Curso,
apos decisêo favordvel. fica a Secëo de Graduacfio incumbida de comunicar a situacdo de
afastamento 4 Secdo de Estêgio ce Atividades Complementares para os procedimentos
cabiveis.

SECAO II
DA RETIFICACAO DA FREOUËNCIA

Art. 66 - Eventuais retificacêes de eguivocos no registro da freguência
deverao ser informadas pelo aluno ao Professor no prazo de 15 (guinze) dias contados da
falta. Constatado o eguivoco, o Professor deverd preencher formuldrio
préprio na.
Coordenadoria de Graduacëo no prazo maximo de 30 (trinta) dias contados da
falta atribuida.
10
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Art. 67 - Os casos de doengas devem seguir Oo previsto no artigo 41

desta Resoluc&o.

CAPITULOVI
DAS PROVAS

SECAOI
DAS REVISOES DE PROVA
Art. 68 - Serd concedida revisio das provas oficiais e do Exame Final,
guando realizados por meio de avaliagêo escrita.
$

1” - O

reguerimento,

devidamente

fundamentado

e apontando

as

duividas sobre as guestêes a serem revistas, juntando cépia de prova guando houver, deverd
ser dirigido ao Professor e protocolizado no Centro de Apoio ao Aluno.
$ 29 - Decairê do direito de reguerer revisdo de provas e do Exame
Final, o aluno gue nio o fizer no prazo de 5 (cinco) dias contados da publicaao das
respectivas notas.
$ 3% - Recebido e examinado o reguerimento, o Professor decidiré o
pedido de revisdo em até 10 (dez) dias.
$ 4” - Eventual recurso em sede de reviso de prova serd dirigido ao
Coordenador do Departamento respectivo, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da intimacio

da decisao. devendo o aluno fundamentar o pedido e:apontar as duvidas sobre as guestêes a
serem revistas, sob pena de indeferimento.
$ 5% - A analise do recurso de revisëio serd da competência do
respectivo Departamento. com a participac#io exclusiva de Docentes, devendo pronunciar-se
no prazo maximo de 20 (vinte) dias. cuja deliberacao serd irrecorrivel.
$ 6%- E vedada a reducëo de nota, salvo erro material
$ 7% - Das provas orais, nio caberd reviséo.

SECAO IN
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` DAS PROVAS

SUBSTITUTIVAS

Art. 69 - Dentre as provas oficiais da Faculdade fica permitidaa
realizZacio de apenas uma avaliacio substitutiva em cada disciplina, durante o ano letivo,.
mediante reguerimento préprio.
Art. 70- O pedido devera ser protocolizado no Centro de Apoio ao
Aluno no prazo mêéximo de 5 (cinco) dias contados da data da realizac&o da avaliacao a gue o
aluno esteve ausente.

Art. 71 - As avaliac6es substitutivas serdo realizadas nas datas fixadas
no Calendêrio Escolar do respectivo ano letivo. aprovado pelo Conselho Departamental.
Art. 72-— Fica a critério do professor da disciplina estabelecer se a
matéria da prova versard sobre o bimestre na gual o aluno perdeu a prova ou se serê todo o
conteido abordado na referida disciplina, bem como, a liberdade na formulagëo das guestêes,
no julgamento e na fixac&o do seu tempo de duracêo.
Art. 73 - Para conhecimento dos precos puiblicos dos reguerimentos

observar os procedimentos financeiros, guando for o caso.
%

CAPITULO VII
DA TRANSFERÊNCIA

dese

Faculdade

DE PER/ODO E TURMA

Art. 74- Ao aluno matriculado ou trancado no Curso de Graduacëo
seré permitida a transferência de periodo. ou turma, nos termos desta

Resoluco.
Art. 75 - Para se habilitar &4 mudanca de sels
deverd satisfazer as seguintes condicêes:
a)- reguerer;
b) - estar matriculado ou trancado em uma das

ou turma o aluno

séries no momento de.

reguerer;

€) - recolher o valor do preco puablico.
Paragrafo tnico - Os pedidos de transferência de periodo ou turma
serao encaminhados 4 Secëio de Graduagdo gue os mantefd AERYAODS emD rigorosa
ordem de
entrada no Centro de Apoio ao Aluno.
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Art. 76 - A imscricio para mudanga de periodo ou turma é individual e

intransferivel.
Art. 71 - Atendidas as condicêes previstas nesta Resolucio e obedecida
$empre a rigorosa ordem de entrada no Centro de Apoio ao Aluno, os reguerimentos para
mudanga de periodo ser&o numerados em seguëncia tinica e lancados no “Mapa de Mudanca
de Periodo” e os reguerimentos para mudanga de turma serdo numerados em seguëncia tinica
`e lancados no “Mapa de Mudanca de Turma”
Art. 78 - Havendo vaga, a Secio de Graduacêo, convocarê, por meio de
e-mail e telefone. o primeiro classificado da respectiva série, ainda n&o atendido, para gue, no
prazo de 2 (dois) dias, confirme ou nio seu interesse na mudanca.
$ 1” - Caso deixe de atender & convocacêo no prazo assinalado no capul
deste artigo, o aluno serd excluido da relac#io, convocando-se o prêximo da série.
$ 2% - Ao ser convocado o aluno gue n&o tenha interesse imediato na
mudanca, podera solicitar no préprio reguerimento, o remanejamento para o final da lista.
$ 3% - O aluno devidamente inscrito no Mapa
reguerer preferência na transferência de periodo ou turma desde gue:
a)

-

Recolha

por

escrito

a

anuêëncia

de Mudanca

de

todos

os

podera

alunos

anteriormente inscritos, autorizando a preferência na lista de espera:

b)

- Exista vaga na série pretendida.

Art. 79- Concluidos os procedimentos da transferência, o aluno
aguardara a autorizacêo da Secio de Graduacëio para freguentar as aulds no outro periodo.
Art. 80 - Serdo admitidas até duas mudancas

de periodo, por aluno,

durante o ano letivo.
Art. 81 - O “Mapa de Mudanca de Periodo” e o “Mapa de Mudanca de
Turma”. Gnicos para todas as séries do Curso permanecerdo, permanentemente, publicados e
serao atualizados a cada movimentagao.
Art. 82 - No inicio do ano letivo, a Segiio de Graduacëo providenciard a
atualizacio das séries das inscricëes remanescentes dos anos anteriores, observada a ordem de
ingresso dos reguerimentos.
d
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Autarguia Municipal

RESOLUCAO GFD. 49, de 18 de fevereiro de 2013.
Art. 83 - A exclusêo do aluno do “Mapa de Mudanca de Periodo” ou
do “Mapa

de Mudanca de Turma”.

somente ocorrerd pela convocacfio para a vaga; a pedido

ou por cancelamento do vinculo.
Art. 84 - Os expedientes de mudanca de periodo ou turma serio
informados e instruidos pela Sec&o de Graduac&o e, por delegaco de competência, decididos
pela chefia da Secêo de Graduacêo.

Art. 85 - E vedada a transferência de periodo por meio de permuta.
Art. 86 - E dever do aluno manter seu cadastro atualizado, inclusive os

meios para contato. junto 4 Secdo de Graduacêo.
Art. 87 - Esta Resoluc&o entra em vigor na data de sua publicacao,
revogadas as disposicêes em contrrio, em especial a Resolucêo GFD n* 3, de 24 de fevereiro

de 1999 e os artigos 1a 18 e 20 da Resolugio n 8, de 18 de dezembro de 2002.

Sao Bernardo do Campo. 18 de fevereiro de 2013.
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