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PORTARIA EACH 042/18 de 12.06.201 8

Dispõe sobre a criação e atribuições do Grupo de Trabalho para elaboração da
Regulamentação para aprovação dos Cursos de Extensão Pagos na

EACH/USP

A Diretora da Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH) da Universidade de
São Paulo (USP), no uso de suas atribuições legais, baixa a seguinte

PORTARIA

Artigo I' - Fica criado o Grupo de Trabalho para elaboração da Regulamentação
dos Cursos de Extensão Pagos, grupo assessor da Diretoria e do Conselho Técnico
Administrativo (CTA) da EACH.

Artigo 2' - O Grupo de trabalho terá como objetivo a elaboração das diretrizes e de
procedimentos para análise das solicitações deste tipo de curso, apresentando ao
CTA para subsidiar sua própria análise e deliberação.

Artigo 3' - O Grupo de trabalho deverá apresentar à Diretoria até lO.l0.2018 a
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EACH/USP. e em seguida será feita ampla divulgação na unidade e coleta de
sugestões para aperfeiçoamento até o dia 24.10.2018.

Parágrafo único: A regulamentação deverá conter a indicação da
disponibilidade de estrutura física e funcional para atender os cursos que
foram aprovados.

Artigo 4' - A Diretora, após manifestação da comunidade, encaminhará a proposta
de regulamentação para aprovação de cursos pagos para a apreciação do CTA para
deliberação e aprovação.

Artigo 5' - O Grupo de trabalho será composto:
1. Pelo(a) Presidente da Comissão de Cultura e Extensão Universitária. seu (a)

Coordenador(a);
Pelo Prof. Dr. Josmar Andrade;
Pela Profa. Dra. Ana Amélia Benedito Silvar
Pelos Profs. Drs. André Fontan Kõhler e Eunice Almeida da Sirva, Membros
da Comissão de Cultura e Extensão Universitária, Pelos Profs. Drs. Marcelo
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de Souza Lauretto e lsabel Cristina Italiano, Representantes Docentes no
Conselho Técnico Administrativos
Pelo Representante Discente, titular ou suplente, no Conselho Técnico
Ad ministrativo ;

Pelo servidor não-docente Ernandes Pereira, representante dos servidores
não-docentes na Congregaçãol e
Pela servidora não-docente Mansa Cantadore Casa, Assistente Técnica
Financeiras e
Pela servidora não-docente Nilva Fátima de Souza. Assistente Técnica
Administrativa.
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Artigo 6' Esta Portaria entra em vigor na presente data
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