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ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES  
 
 
 

PORTARIA INTERNA EACH 007/2019 de 12.03.2019 
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 9875715 - Fernanda de Marco de Souza para exercer, 
no período de março a junho de 2019, as funções voluntárias de aluno monitor na 
disciplina de graduação ACH1004 - Estatística. 

 Artigo 2º - Designar o aluno 7659202 - Marcelo Reis Sanches, para exercer, no 
período de março a junho de 2019, as funções voluntárias de aluno monitor na disciplina 
de graduação ACH4556 - Marketing Eletrônico. 

 Artigo 3º - Designar a aluna 9775828 - Bruna Cristina de Santana Borges, para 
exercer, no período de março a junho de 2019, as funções voluntárias de aluno monitor 
na disciplina de graduação ACH4503 - Pesquisa de Marketing III. 

 Artigo 4º - Designar a aluna 10282011 - Leticia Bezerra da Silva, para exercer, no 
período de março a junho de 2019, as funções voluntárias de aluno monitor na disciplina 
de graduação ACH4013 - Modelagen Matemática. 

 Artigo 5º - Designar a aluna 9272309 - Luana Xavier dos Santos, para exercer, no 
período de março a junho de 2019, as funções voluntárias de aluno monitor na disciplina 
de graduação ACH5028 - Estágio Curricular Integrado II. 

 Artigo 6º - Designar a aluna 9894092 - Camila Barbieri Alves, para exercer, no 
período de março a junho de 2019, as funções voluntárias de aluno monitor na disciplina 
de graduação ACH5015 - Assistência à mulher na família e na comunidade. 

 Artigo 7º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação 
 

São Paulo, 12 de março de 2019. 

 

 
 
 

Profª. Drª. Mônica Sanches Yassuda 
Diretora 

 

 


