
 

 

 
 

ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES  
 
 
 

PORTARIA INTERNA EACH 005/2017 de 10.03.2017 
Designação de monitor voluntário 
 

 A Diretora da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo 
(EACH-USP), de acordo com o disposto nos Artigos 208 e 209 do Regimento Geral da 
Universidade de São Paulo, Resolve: 

 Artigo 1º - Designar a aluna Juliana Ferreira Mota, nº USP 9018976, para exercer, no 
período de no período de março a junho de 2017, as funções voluntárias de aluno monitor na 
disciplina de graduação ACH5015 - Assistência à Mulher na Família e na Comunidade, conforme 
Processo 2017.1.394.86.4. 

 Artigo 2º - Designar a aluna Dunia Tarek Abdouni, nº USP 9018980, para exercer, no 
período de no período de março a junho de 2017, as funções voluntárias de aluno monitor na 
disciplina de graduação ACH5015 - Assistência à Mulher na Família e na Comunidade, conforme 
Processo 2017.1.394.86.4. 

 Artigo 3º - Designar o aluno Rafael Ferreira de Almeida Cacciatore, nº USP 9074420, para 
exercer, no período de no período de março a junho de 2017, as funções voluntárias de aluno 
monitor na disciplina de graduação ACH4036 Probabilidade e Estatística, conforme Processo 
2017.1.394.86.4. 

 Artigo 4º - Designar a aluna Isabella Lopes Salles Gomes, nº USP 9276280, para exercer, 
no período de no período de março a junho de 2017, as funções voluntárias de aluno monitor na 
disciplina de graduação ACH2585 - Design de Superfície em Têxtil e Moda, conforme Processo 
2017.1.394.86.4. 

 Artigo 5º - Designar a aluna Stephanie de Brito Leal, nº USP 7967439, para exercer, no 
período de no período de março a junho de 2017, as funções voluntárias de aluno monitor na 
disciplina de graduação ACH4647 - Comunicação Organizacional, conforme Processo 
2017.1.394.86.4. 

 Artigo 6º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação 
 

São Paulo, 14 de março de 2017. 

 

 
 
 
 

Profª. Drª. Maria Cristina Motta de Toledo 
Diretora 

 


