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TRADIÇÃO E EXCELÊNCIA: FDSBC ALIA ENSINO DE 
QUALIDADE COM ATUAÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE EM 

SÃO BERNARDO
TRADITION AND EXCELLENCE: FDSBC COMBINES QUALITY TEACHING WITH SOCIAL 

ACTION FOR THE COMMUNITY IN SÃO BERNARDO

 A Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo destaca-se pelo 
Ensino Jurídico de qualidade, desde 1964, pelo corpo docente de altíssimo 
nível – 80% doutores -, pela trajetória de seus alunos que se tornam 
renomados atuantes na área, mas, acima de tudo, pelo forte compromisso 
social com a comunidade na região por meio da Assistência Jurídica 
Gratuita, que há mais de 20 anos realiza trabalho de cidadania por meio 
de diversas atividades. Dentre elas, Orientação Jurídica, Escritório-Escola, 
Juizado Especial Cível e CEJUSC (Centro Judiciário de Solução de Conflitos 
e Cidadania). (Conheça mais detalhadamente nos quadros a seguir)

The School of Law of São Bernardo do Campo stands out for its 
quality legal education since 1964; for its very high-level faculty of 
whom 80% bear a Ph.D.; for the trajectory of its students who have 
become renowned working in the area; but above all, for the strong 
social commitment to the community in the region through Free 
Legal Assistance, which for more than 20 years has been carrying 
out citizenship work through various activities. Among them, Legal 
Advice, Office-School, Special Civil Court, and CEJUSC (Judiciary 
Center for Conflict Resolution and Citizenship). (Learn more in 
detail in the tables below)

Fachada Prédio Barentz
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 Além destas iniciativas, comunidade acadêmica se junta aos 
servidores para realizar o Direito na Palma da Mão. O projeto social 
funciona há quase 20 anos e consiste em realizar visitas em escolas de 
São Bernardo do Campo para a realização de palestras e prestação de 
orientação jurídica aos pais e familiares dos alunos, assim como aos demais 
interessados que comparecem ao local do atendimento. O serviço engloba 
todas as áreas do Direito, principalmente dúvidas ligadas ao Direito Civil, 
de Família, Trabalho, do Consumidor e Previdenciário. As ações reforçam a 

In addition to these initiatives, the academic community joins 
the civil servants to carry out Law in the Palm of the Hand. The 
social project has been in operation for nearly 20 years and consists 
of visits to schools in São Bernardo do Campo to hold lectures 
and provide legal guidance to parents and relatives of students, 
as well as other interested parties who attend the service. The 
service encompasses all areas of law, especially questions related to 
Civil, Family, Labor, Consumer, and Social Security Law. The actions 
reinforce the effectiveness of citizenship inherent to the municipal 
autarchy. Every year, there are around 10 thousand calls.

“We have the great honor of supporting society with different 
types of services and also offering the best in the educational area 
to our students. Our teachers are extremely professional and bring 
a commitment based on ethics and excellence with an extremely 
relevant curriculum. In addition, our servers are dedicated to 
promoting a fruitful and humanized service”, emphasizes director 
and professor Rodrigo Gago Barbosa.

The Faculty joins efforts to carry out the retrofit, a project 
that transforms the campus into an even more comfortable and 
inclusive place for everyone. The spaces, including the entrance, 
auditoriums, patios, and others, have undergone renovations that 
modernize but also ratify the constant concern with accessibility, 
where elevators and access ramps were installed in the structure. 
“We believe that everyone should have the same rights and socialize 
in an environment that favors learning and also the realization of 
various activities that promote the coexistence of our community 

Assistência Jurídica Gratuita

Fachada FDSBC 1988
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efetividade da cidadania inerente à autarquia municipal. Por ano, são em 
torno de 10 mil atendimentos. 

“Temos a grande honra de apoiarmos a sociedade com diversos tipos 
de atendimentos e ainda oferecer o melhor da área educacional aos 
nossos estudantes. Nossos professores e professoras são extremamente 
profissionais e trazem o compromisso pautado na ética e na excelência 
com uma grade curricular de extrema relevância. Além disso, nossos 
servidores são dedicados a promover um serviço profícuo e humanizado”, 
salienta o diretor e professor Rodrigo Gago Barbosa. 

A Faculdade soma esforços para realizar o retrofit, projeto que 
transforma o campus em um local ainda mais confortável e inclusivo para 
todos. Os espaços, desde a entrada, auditórios, pátios e outros, passaram 
por reformas que modernizam, mas também ratificam a constante 
preocupação com a acessibilidade, onde elevadores e rampas de acesso 
foram instalados na estrutura. “Acreditamos que todos devem ter os 
mesmos direitos e socializar em um ambiente que favoreça o aprendizado 
e também a realização de diversas atividades que promovam o convívio 
da nossa comunidade e também sociedade civil. Destaco, inclusive, a 
biblioteca, que está aberta para que todos possam pesquisar e fazer uso 

and civil society as well. I even highlight the library, which is open 
for everyone to research and make use of the physical books in 
our collection”, comments the teacher and vice-director Patrícia 
Caldeira Zamarrenho.

Post-graduation on the spotlight:
The improvement of technical-scientific knowledge is also 

established in the school benches of the School of Law of São 
Bernardo do Campo. The Post-Graduate courses that comprise the 
“Lato Sensu” Specialization, improvement, updating, and university 
extension started in 1991. With the increasingly demanding 
job market, the Law professional needs to keep up-to-date and 
qualified. Therefore, we offer courses that have different themes, 
face-to-face and online, with short or long durations.

To further celebrate this work, the Diversity and Social Inclusion 
Course: Citizenship and Fundamental Rights were nominated for 
the renowned Innovare Award, competing in the “Justice and 
Citizenship” category. Integrating this award is in line with FDSBC’s 
mission, which is to foster gender equity and the appreciation of 
human beings.
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Auditório Prof. Dr. Affonso Insuela Pereira
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dos livros físicos do nosso acervo”, comenta a professora e vice-diretora 
Patrícia Caldeira Zamarrenho.

Pós-Graduação em destaque:
O aprimoramento do conhecimento técnico-científico também 

se estabelece nos bancos escolares da Faculdade de Direito de São 
Bernardo do Campo. Os cursos de Pós-Graduação que compreendem a 
Especialização “Lato Sensu”, aperfeiçoamento, atualização e extensão 
universitária, tiveram início em 1991. Com o mercado de trabalho cada 
vez mais exigente, o profissional de Direito precisa se manter atualizado 
e qualificado. Dessa maneira, disponibilizamos cursos que contam com 
temáticas variadas, modalidades presencial e online com curta ou longa 
durações. 

Para celebrar ainda mais este trabalho, o Curso de Diversidades 
e Inclusão Social: Cidadania e Direitos Fundamentais foi indicado ao 
renomado Prêmio Innovare, concorrendo na categoria de “Justiça e 
Cidadania”. Integrar esta premiação vai ao encontro da missão da FDSBC, 
que é fomentar a equidade de gênero e valorização do ser humano. 

(usar a foto denominada Carta de Termo de Abertura)
 
Algumas premiações: 
A Ordem dos Advogados do Brasil avalia periodicamente faculdades 

e universidades que oferecem o curso de Direito e premia as melhores 
colocadas com o “Selo de Qualidade OAB Recomenda”. A avaliação 
é realizada com base no índice de aprovação dos estudantes de cada 
instituição nos Exames de Ordem e no conceito obtido no Enade (Exame 
Nacional de Desempenho dos Estudantes). 

A Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo possui todos os 
selos já entregues (2001, 2003, 2007, 2011, 2016 e 2019), além de ser a 
única instituição de ensino classificada no Grande ABC. A FDSBC recebeu, 
em 2019, o sexto selo OAB consecutivo.

Some awards:
The Order of Lawyers of Brazil (OAB) periodically evaluates 

colleges and universities that offer the law course and awards 
the best placed with the “OAB Recommends Quality Seal”. The 
assessment is based on the approval rate of students from each 
institution in the OAB Exams and on the grade obtained in the 
Enade (National Student Performance Examination).

The School of Law of São Bernardo do Campo has all the seals 
already delivered (2001, 2003, 2007, 2011, 2016, and 2019), in 
addition to being the only educational institution classified in the 
Greater ABC region. In 2019, FDSBC received the sixth consecutive 
OAB seal.

Saiba mais sobre a Assistência Jurídica Gratuita

Orientação Jurídica
Nas áreas: Trabalhista, Previdenciária, Direito do Consumidor,  
Reparação de Danos e peticionamento de ações para o JEC.
Juizado Especial Cível (JEC)
- Causas com valor de até 20 salários mínimos.
- Ações de Cobrança
- Indenização por Danos Morais
- Demais procedimentos norteados pela Lei nº 9.099/95
A ação junto ao JEC é exclusiva para pessoas físicas e jurídicas 
(Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte) que não possuam 
advogado constituído.
Escritório-Escola: Orientação e ajuizamento de ações na área de 
Família, entre elas: separações, divórcio, investigação de paternidade 
e pensão alimentícia.
CEJUSC (Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania): 
Parceria entre a FDSBC e o Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo, tem como objetivo ampliar o atendimento jurisdicional para 
a população em geral.

Learn more about Free Legal Assistance

Legal Advice
In the areas: Labor, Social Security, Consumer Law, Damage           
Reparation, and petition for actions to the JEC.
Special Civil Court (JEC)
- Claims worth up to 20 minimum wages.
- Collection Actions
- Indemnity for Pain and Suffering
- Other procedures guided by Law No. 9,099/95
The action before the JEC is exclusive to individuals and legal 
entities (Micro companies or Small businesses) that do not 
have a lawyer.
School Office: Guidance and filing of actions in the Family 
area, including separations, divorce, paternity investigation, 
and alimony and child support.
CEJUSC (Judiciary Center for Conflict Resolution and 
Citizenship): Partnership between FDSBC and the Court of 
Justice of the State of São Paulo, with the objective of 
expanding jurisdictional assistance to the general population.
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Carta de Termo de Abertura


