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Disp6e sobre a criaifao da Comissio
Permanente de Publicag6es da
Faculdade de Direito de Ribeirgo
Preto da Universidade de Sgo Paulo.

O Diretor da Faculdade de Direito de Ribeirio Preto, da Universidade de Sio Paulo, no
uso de suas atribuig6es legais e em cumprimento ao deliberado pda Egr6gia Congregai$o,
em o3 de agosto de 20i2, baixa a seguinte

POR:l:ARIA

Artigo lo - Fifa criada a Comissio Permanente de Publicag6es(CPP),
publican a Revista de Mem6ria Institutional(RMI) da FDRP e a
Departamentos no fomento a criai$o de peri6dicos de indole cientifica.

destinada a
auxiliar os

Artig0 2o - A CPP serf composta por 5(cinco) membros, sends

I -- tr6s professores eleitos peta CongregaiQao, com mandatos intercalados de tr6s antes,
permitida uma recondui$o;

11 -- um discente da p6s-gradua($o eleito por seus panes, com mandato de um ano,
vedada a recondui$o;

111 -- um discente da graduaigo eleito por seus panes, com mandato de um ano, vedada
a recondui$o.

Paragrafo 6nico -- O Presidente e seu suplente, com mandatos de dais anos,
permitida uma recondui$o, servo eleitos pda CPP dentre os seus membros docentes.

Artigo 3o - A RMI, com periodicidade minima anual, teri a finalidade principal de
registrar todos os datos, passiveis de relevfncia hist6rica, relacionados a FDRP

Paragrafo 6nico -- A RMI podera veicular trabalhos acad6micos, bem homo
promover quaisquer outros typos de divulga(;ao institucional, desde que atinentes ao
ensino,apesquisa ou a extensio.
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Artigo 4o - A CPP, no exercicio da sua funi$o de auxilio aos Departamentos, deverf
permanentemente se atualizar acerca dos requisitos exigidos pda USP e pdas principals
entidades nacionais e internacionais de qualifical$o de peri6dicos cientiflcos.

Artigo 5o - No puzo de 6o (sessenta) dias da sua instaura($o, a CPP deverf elaborar o

seu regiments e o submeter a aprovagao da Congregagao-

Artigo 6o - Esta Portaria entrarf em vigor na data de sua assinatura

Faculdade de Direito de Ribeir5o Preto, a3 de abril de 20i3
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Prof. Titular IGNACIO MARIA POVEDA VELASCO

Diretor
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