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PORTARIA N' 28/2018
A Prof.' Dr.' Ana Lúcia Duarte Lanna, diretora da Faculdadede Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, no
uso de suas atribuições legais, institui a Comissão de CooperaçãoNacional e Internacional (antiga CClnt), Assessorada
Direção.

Artigo I' - Compete à Comissãodesenvolvere implementar as políticas de cooperaçãonacional e intemacional no âmbito
da Graduação, Pós-Graduação, Pesquisa e Cultura e Extensão.
Artigo 2' - Compõe a citada Comissão Assessora

Presidente;
rico-presidente;
Chefe da Seção de Convénios;

Representantetitular do AUH;
Representantesuplente do AUH
Representantetitular do AUP;
Representantesuplente doAUP
Representantetitular do AUT;
Representante suplente do AUT
Representante discente do curso de graduação em Arquiíetura

e Urbanismo

Representante discente do curso de graduação em i)esigK;

Representatttediscettte da pós-graduação;
ÊI' - O mandato dos membros docentes da Comissão será de dois anos, permitida sua recondução e os mandatos dos
membros discentes será de um ano, permitida sua recondução;

$2' - A Comissão poderá convidar para suas reuniões, sem direito a voto, pessoasque, por seus conhecimentos e
experiênciasprofissionais, possamcontribuir com seustrabalhos.
Artigo 3' - Ao Presidente da Comissão compete:
1 - cumprir e fazer cumprir esta Portaria;
1] - organizar quando couberem, grupos de trabalho quc ofereçam suporte ao desenvolvimento de tarefas específicas, com a
participação de representantes intemos ou externos à Unidade;

111-- promover a interlocução e articulação com órgão responsávelpelas relaçõesnacionais e intemacionais da USP que
couber;
IV - convocar e coordenar as reuniões mensais da Comissão; e
V - exercer o voto de qualidade no caso dc empate nas deliberações.

Artigo 4'- As ações exercidas por essa Comissão serão encaminhadasà Diretoria para apreciação, decisão e
implementação.
Alugo 5' - Esta Portaria entrar em vigor nesta data, ülcando revogada a portaria n. 17/2016 e as demais que versaram sobre

o mesmotema.
São Paulo, 17 de dezembro de 2018

Diretora

