
  

FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPO 
Autarquia Municipal 
  

RESOLUCAO GFD n° 66, de 5 de fevereiro de 2014. 
  

Dispée sobre a criagaéo de Comissao do Projeto 

Pedagégico para elaborar a proposta do 

Projeto Pedagégico da Faculdade de Direito de 
Sao Bernardo do Campo, Autarquia Municipal, 
e da outras providéncias. 

O Prof. Dr. MARCELO JOSE LADEIRA MAUAD, Diretor da 
Faculdade de Direito de S40 Bernardo do Campo, Autarquia Municipal, no uso de suas 
atribuigédes legais, 

Considerando a necessidade de se buscar permanente 
aprimoramento na qualidade de ensino da Faculdade de Direito de Sio Bernardo do 

Campo — FDSBC, visando uma formagao juridica humanista e profissional de 
exceléncia; 

Considerando as diretrizes curriculares nacionais do Ministério 
da Educac¢éo e Cultura —- MEC, da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB é aquelas 

emitidas pelo Conselho Estadual de Educagao — CEE, além dos demais instrumentos de 
avaliagao de cursos superiores; 

Considerando que a FDSBC completara 50 (cinquenta) anos em 
outubro deste ano, momento propicio para debater e aprovar um novo Projeto 
Pedagégico; e 

Considerando que o novo Projeto Pedagdgico é compromisso 
assumido por toda a comunidade académica; 

Resolve: 

Art. 1° - Criar a Comissio do Projeto Pedagogico desta 

Faculdade de Direito de Sio Bernardo do Campo — CPP/FD, diretamente subordinada 
ao Diretor, composta ainda de uma Comissio Executiva. 

Paragrafo Unico - Comporao a Comissao Executiva o 
Coordenador de Graduagao, o Coordenador de Pos Graduacdo e trés professores da 
Faculdade. . 

Art. 2° - A CPP/FD sera composta por professores, funcionarios 
e representantes discentes, designados pelo Diretor através de Portaria, que inctusive 
indicard o Presidente, Vice-Presidente e a Coordenadoria Técnica e Relatori   
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Paragrafo unico - A CPP/FD e a Coniissdo Executiva serao 
secretariadas por dois funcionarios designados pelo Diretor. 

Art. 3° - Sao atribuigdes da CPP/FD: 

I- aprovar, em sua primeira reunido: 

a) - um regimento interno, observadas as regras estabelecidas 

nesta Resolugao e as demais constantes do Regimento da 

FDSBC, além de outras porventura existentes; 

b) - cronograma de reunides e demais atividades. que leve em 

conta o inicio dos trabalhos em 06 de fevereiro e 0 término em 

julho do corrente ano, a fim de que seja possivel a Diregio e a 

Congrega¢gao apreciarem e deliberarem sobre a proposta, no 

més de agosto de 2014: 

II — empenhar-se na aprovacao das propostas por consenso; 

HI — conciliar, a priori, a sustentabilidade econémica e financeira 

da proposta com os recursos e a realidade vivida pela instituicdo, 

além de observar sua viabilidade juridica e administrativa, bem 

como sua relevancia pedagogica: e 

[IV — atribuir prazo até o dia 10 de marco de 2014 para 

recebimento de propostas de professores, alunos e funcionarios; 

Art. 4° - O quérum minimo para as reunides sera de 50% 

'(cinquenta por cento) mais um de seus membros. 

Paragrafo Unico — As propostas serio aprovadas por maioria 

simples dos presentes. 

Art. 5° - A Comissao Executiva podera constituir subcomissdes 

para tratar de assuntos especificos. O resultado destes trabalhos sera submetido a 

aprovagao pela CPP/FD. 

Art. 6° - Os Departamentos Pedagégicos poderfo ser acionados 

pela Comisséo Executiva para examinar questdes especificas e apreSentar suas 

conclus6es para a CPP/FD. : ‘J   
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Art. 7° - A proposta final da CPP/FD sera submetida ao exame e 

deliberagdéo do Diretor para posterior apreciagéio e deliberacéo do Conselho 

Departamental. 

Art. 8° - A proposta final aprovada pelo Conselho Departamental 

sera submetida a deliberagao da Douta Congregacao. 

Art. 9° - Dentre outros, os seguintes temas serao debatidos pela 

CPP/FD, visando a elaboracdo de sua proposta final, a saber: 

I - Integragdéo da metodologia atual utilizada pela FDSBC (com 

aulas presenciais) e 0 ensino a distancia - EAD, sobretudo para 

ser adotado de maneira acesséria, em disciplinas optativas, em 

dependéncias, reforgo de contetdos especificos, palestras, além 

de outras possibilidades. 

Il - Criagado de disciplinas ou areas/ramos de livre op¢gao dos 

alunos (optativos), sobretudo para os participantes das ultimas 

séries. - 

III - Conveniéncia e oportunidade em relagao ao modelo atual de 

anualidade, ou sua transforma¢ao em semestralidade. 

IV - Incentivo a pesquisa, procurando sempre levar em conta as 

vocacdes e necessidades da regiao, além de integrag&o com os 

setores organizados da sociedade. 

V — Aprimoramento do modelo atual de trabalhos de conclusaio 

de curso; 

VI —Intercambios com instituigdes de ensino superior nacionais ¢€ » 

internacionais; 

VII - Andlise de programas, disciplinas e cargas horarias, 

- procurando conciliar as disciplinas classicas com as novas areas 

de conhecimento, como direito eletrénico, arbitragem e métodos 

alternativos de solugdo de conflitos, direito regulatério etc. 

VUl — Adogao de recursos pedagogicos especiais para assisténcia~_ 

ao alunado, como as futorias, sobretudo para as primeiras séri 

bem como de linguagens atrativas ao aprendizado, como  
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cinema e teatro, os desafios em debates entre séries, além das 

oficinas de leitura, com foco nas obras classicas necessdrias a 

adequada formagéo humanista e técnica do profissional do 

Direito. 

IX - Métodos de ensino e de avaliacao, considerando 6 perfil do 

alunado na atualidade e para médio e longo prazos. 

X — Pos graduacao Jato sensu e stricto sensu, em especial na sua 

relacdo com os objetivos do curso de graduagao. 

Art. 10 — Os casos omissos seraio decididos pela Comissao 

Executiva. 

Art. 11 — Esta Resolugdo entra em vigor nesta data. 

Sao Bernardo do Campo, 5 de fevereiro de 2014. -~ 
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Registrada neste Gabinete (GFD.1)e, na njesina data acima, 

publicada no site Institucional. 
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JOAO LUTZARTUSO 
Assessor de Diretoria     
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