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Escola de Artes Ciências e Humanidade:

«iP:üF+' Universidade de São Paulo ' ' ''''

PORTARIA EACH 66/18 de 16.10.2018

Dispõe sobre a convocação às entidadespúblicas e privadas para apoio às
atividades ligadas ao prometo"Espaço Bem-Estar e Promoção de Saúde no
Envelhecimento"que serão realizadasnas dependênciasda Escola de Artes,
ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo.

A Diretora da Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH) da Universidade de
São Paulo (USP). no uso de suas atribuições, considerando:
- que durante os dias 07 a 09 mês de novembro de 2018 será realizado na EACH IV
Congresso Internacional de Gerontologia da USP e o V Congresso Latino-Americano
de Universidades com carreiras em Gerontologial e
- que as atividades visam beneficiar a coletividade e a conscientização da importância
do bem-estar e promoção de saúde no envelhecimentol baixa a seguinte
PORTARIA

Artigo I' - Torna pública a convocação às entidades públicas e privadas com
interesse em apoiar às atividades ligadas ao projeto "Espaço Bem-Estar e Promoção
de Saúde no Envelhecimento" que serão realizadas nas dependências da EACH P

Artigo 2' - As entidades públicas e privadas interessadas em apoiar as atividades
ligadas ao "Espaço Bem-Estar e Promoção de Saúde no Envelhecimento" deverão
encaminhar proposta de adesão ao endereço eletrõnico da Diretoria da EACH.
diretoria-each(a uso.br.

$ 1' - O prometo
será exposto no vão dos Auditórios da EACH não podendo haver
utilização de nenhum outro espaço sem autorização prévia.

$ 2' - As propostas apresentadas deverão conter em seu texto indicação que a
entidade tem ciência que é proibida a publicidade ostensiva e o uso do nome e da
marca da USP de forma indevida.
Artigo 3' - As propostas serão analisadas pela Diretoria da EACH
Artigo 4' - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura
São Paulo,16 de outubro de 2018
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