FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

COMISSÃO DE GRADUAÇÃO

- COMUNICADO IMPORTANTE –
Tenho a satisfação de informar à Comunidade Acadêmica que o Conselho
de Graduação – CoG, na sua reunião Ordinária do último dia 17, examinou e
aprovou a Proposta de Alteração da Estrutura Curricular do nosso Curso de
Graduação para 2014.
Assim, para possibilitar aos estudantes melhor e mais amplo envolvimento
com atividades de Cultura e Extensão, formação interdisciplinar, mediante
integração com outras unidades da Universidade, ou mesmo com faculdades de
Direito diversas, estrangeiras ou nacionais, será admitida a compensação de até
20% dos créditos do curso com disciplinas optativas eletivas. Destarte, os alunos
poderão acumular até 49 de créditos-aulas para compensação com disciplinas
optativas eletivas do Curso de Direito, a título de “atividades complementares”,
assim considerados os créditos obtidos com disciplinas optativas de “atividades
de Cultura e Extensão”, “atividades desenvolvidas no exterior”, “atividades
desenvolvidas em outros cursos de Direito de instituições brasileiras de nível
superior” e “disciplinas cursadas em outras unidades da USP”.
As “atividades de pesquisa” e as atividades regulares de monitoria e de
tutoria, desde que previamente cadastradas junto à Comissão de Graduação, com
matrículas confirmadas no período regulamentar, e desde que comprovada a
frequência e aprovação na atividade mediante declaração do docente, autorizam
a obtenção de até 12 créditos-aulas como “Disciplinas Optativas Livres”, os quais
integrarão o total dos 49 créditos, vedada a cumulação entre ambos.
Esta decisão do CoG confirma, assim, o inteiro teor dos artigos 12 e 15 da
Deliberação recentemente publicada, que será aplicada integralmente na gestão
das matrículas.
Cumprimento, assim, todos os docentes e estudantes que contribuíram
para as soluções adotadas e que concorrem em favor da melhoria efetiva da
qualidade de ensino e formação jurídica.
Cordialmente,

Professor Associado Heleno Taveira Tôrres
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