
  

    

    

    
     

  

  
    

  

FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO.DO CAMPO 
Autarquia Municipal 

Oficio: | GFD. N° 119/2015 
Assunto: Encaminha Alteragao de Regimento e Projeto Pedagogico | 

Sao Bernardo do Campo, 
11 de setembro a 2015. 

| 

  

Senhor Presidente. 

A Faculdade de Direito de Sao Bernardo do Campo, Autarquia Municipal, por meto deste 
Diretor, nos termos da Deliberagio CEE n° 29/2003, submete a apreciagao desse e. Conselho 

Estadual de Educagao alteragdes no texto do Regimento aprovadas na 123* reuniao da sua 
d.Congregagao, realizada aos 29 de agosto de 2015. 

O novo Plano de Curso, que ora submetemos a esse Conselho esti inserido no novo 

Projeto Pedagogico aprovado por unanimidade pela-d.Congregagao em reuniao realizada em 29-de 
agosto de 2015. Registramos ainda que o aludido Projeto Pedagogico levou em consideragio a 

opiniao de especialistas da area, as propostas e contribuigdes do corpo docente e¢ dos colegiados 
da instituigdo, os resultados da ampla pesquisa realizada junto ao alunado, além dos muitos 
debates havidos com os integrantes da Comunidade Académica, revelando-se um rico process de 

participacao do conjunto da Instituigado, transcorrido ao longo de um ano e meio de atividades. 
i} 

Alem disto, cumpre-nos informar que, a medida em que se construia 0 texto do Projeto. o 
contetido era disponibilizado no site institucional para acompanhamento de toda a comunidade 
académica. 

| 
A principal finalidade pretendida pela instituigio ¢ formar bacharéis com conhecimentos 

humanisticos, técnico-juridicos ¢ praticos, indispensaveis 4 compreensao ética ¢ interdisciplinar 
‘do fendmeno juridico e das relagdes sociais nas quais o Direito se manifesta. Para tanto, busea- “se: 

a) preparar os profissionais para atuarem na formulagao ¢ na implementagaio de politicas 

publicas, inclusive em instituigSes governamentais que demandem conhecimento dos 

processos sociais, do funcionamento da estrutura estatal e de como essa estrutura pode 

interagir dinamicamente com a sociedade na execugao de projetos que visem o interesse 

publico; 

b) desenvolver ensino juridico inovador e atualizado tanto no contetido quanto no metodo, 

pelo. qual seja estimulado o debate ptiblico dos problemas e¢ dos desatios que se 

manifestam nas situagdes vinculadas a diminuigdo da violencia, a realizagdo dos direitos 

humanos ¢ a busca de modos pacificos, restaurativos e preventivos de solugao de 

conflitos, para além do ambito judiciario: 

realizar e divulgar pesquisas e investigagdes cientificas, tanto de carater especulativ 

uanto em nivel pratico e empirico, sobre o Direito nacional e iranispacional 

edutemporaneo, tendo em vista especialmente os temas e os problemas vine ados a 

efetivagao da dignidade da pessoa humana e aos valores constitucionais da Ord in) Soe 
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d) prestar, com exceléncia e de modo crescente, servigos vinculados a realizacgao da justiga 

em toda a comunidade, considerando que esses servicos garantem uma importante relacdo 

de reciprocidade, por meio da qual o ensino, a pesquisa e a aplicagéo do Direito se 

atualizam e se desenvolvem, ao mesmo tempo em que a vida social se i aprimora erse 

humaniza.   
Tudo isto foi decisivo para se alcangar o sucesso do resultado obtido e muito nos 

orgulhamos deste intento vitorioso. 

Anexamos ao presente os seguintes documentos: 

Alteragao regimental correspondente ao Anexo I - Plano de Curso e Anexo II - 

Doc. 1: Departamentos - paginas 32 e 33 do Regimento da Faculdade de Direito de Sao 
| _ Bernardo do Campo | 
Doc. 2: Novo Projeto Pedagdgico 

Doc. 3: Ata da 123" reuniao da C ongregacao 

Doc. 4: | Relatorio da Pesquisa realizada junto ao alunado 
+ 

| a . as = a a 1 ar | 

Doc. 5: | Regulamento e composigao da Comissao da Elaboragao do Projeto Pedagdégico 
| |         

   

  

Pelo exposto, fica na expectativa da apreciagao e aprovacao desse e. onselho, ensejo em 

que reitera os elevados protestos de respeito e consideragao. 

  
PROF, DR. MARCE Z\DEIRA MAUAD | 

Si
c 

A Sua Senhoriao Senhor 

PROF. DR. FRANCISCO JOSE CARBONARI 

DD. Presidente do e.Conselho Estadual de Educagao de Sao Paulo 
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