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PORTARIA EACH 043/1 8 de 04.07.2018

(Altera a PORTARIA EACH 041/16 de 05.12.2016)

Dispõe sobre a adequação das atribuições do Grupo de Trabalho para Implantação
dos Núcleos de Pesquisa, Docência e Extensão da EACH/USP.

A Diretora da Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH) da Universidade de São

Paulo (USP), usando de suas atribuições legais e considerando

' que a proposta de implantação dos Núcleos de Pesquisa, Docência e Extensão da

EACH/USP foi aprovada pela Congregação da EACH/USP como estratégia adequada
para a reorganização administrativa da EACHI

e que a proposta encontra-se em análise pelos órgãos centrais, baixa a seguinte

PORTARIA

Artigo I' - O artigo I' da Portaria EACH 41/16, de 05.12.2016, passa a ter a seguinte

redação:

''Artigo I' - Fica criado o Grupo de Trabalho para a continuidade das atividades
de implantação dos Núcleos de Pesquisa, Docência e Extensão (NPDE), assessor
da Diretoria."

Artigo 2o - O artigo 2' da Portaria EACH 41/16, de 05.12.2016, passa a ter a seguinte

redação:
''Artigo 2o - E atribuição desse Grupo de Trabalho assessorar a Diretoria na
coordenação e continuidade do processo de implantação dos NPDE na
EACH, bem como na elaboração das adaptações e ajustes necessários para essa

implantação, considerando as indicações e/ou sugestões exarados pelos diversos

órgãos e instâncias da Universidade, em que a proposta deve tramitar. "
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Artigo 3o - O artigo 3' da Portaria EACH 41/16, de 05.12.2016, passa a ter a seguinte
redação:

"Artigo 3' - São objetivos deste Grupo de Trabalho:

1 - Apoiar a divulgação da proposta aprovada pela comunidade da EACH junto aos
órgãos competentes da Universidades

11 - Apoiar a Direção na interlocução junto aos órgãos e instâncias especialmente

designados para a promoção de pareceres voltados à viabilização da implantação
dos NPDEI

111 - Tomar ciência dos pareceres, examina-los e divulga-los junto à comunidade

da EACH, bem como sugerir as adaptações necessárias à implantação dos NPDE,

considerando os conteúdos e indicações desses pareceresl

IV - Contribuir para observar que, em quaisquer dessas adaptações, procure ser
respeitada a opção não departamental da estrutura acadêmico-administrativa da

EACH, quando de sua implantação, em 2005, e reafirmada no processo de
aprovação do prometo dos NPDE, em 20171

V - Elaborar documento final que incorpore as adaptações necessárias para a
implantação dos NPDE. a ser encaminhado para a Congregação da EACH e a ser

referendado pela comunidade, observando as considerações e pareceres

indicados nositens anterioresl

VI - Colaborar com a elaboração das propostas de alterações regimentais e
estatutárias, tanto da USP, como da EACH que viabilizem e institucionalizem a

nova estrutura da Escolar colaborar também com a construção do projeto
institucional ora em curso e com os outros GTs envolvidos nesse processo

Vll - Contribuir com a elaboração do novo regimento da EACH. "

Artigo 4' - O artigo 4' da Portaria EACH 41/16, de 05.12.2016, passa a ter a seguinte
redação:

"Artigo 4' - O Grupo de Trabalho será composto por um representante dos
funcionários técnico-administrativos, um representante discente, um representante

de cada uma das comissões estatutáriasl um representante do GAPI Prof. Ricardo

Rica Uvinha (representando a diretoria) e as/os seguintes docentes integrantes da
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comissão original que formulou a proposta agora em processo de implantação:
Fátima de Lourdes dos Santos Nunes Marques, Josmar Andrade, Luciano Vieira

de Araújo, Marcos Bernardino de Carvalho, Mário Pedrazzoli Neto e Michele
Schultz Ramos.

Parágrafo CJnico - A coordenação do Grupo de Trabalho será definida entre seus
integrantes na primeira reunião. "

Artigo 5' - Esta Portaria entra em vigor na presente data

São Paulo.04 dejulho de 2018

«

Pro ica Sanches Yassuda
Diretora
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