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I)isp6e sabre a cldagao da (I'omissdo de
(:boperagao IntemiacionaZ da .lilt)RP- USP.

O Diretor da Faculdade de Direito de Ribeirio Preto da Universidade de S5o Paulo. no
exercicio de suas at:ribuig6es legais, tendo em vista a necessidade de:

i. Construir as relag6es internacionais da Faculdade com centros de refer6ncia na
area de Direito;

2. Promover e divulgar a produlgo desta Unidade no exterior;

3. Fortalecer a posilgo da Unidade homo centro nacionale international de
refer6ncia em Direito;

4. Esdmular o intercAmbio internacional de docentes e discentes de graduagao e
p6s-graduai$o, baixa a seguinte

PORT:A.RIA

A['Ugo ]o - Fica criada a Comissgo de Cooperagao ]nternaciona] da FDRP(CClnt
FDRP), composta pecos docentes abaixo relacionados, sob a presid6ncia do primeiro:

Profa. Dra. Maria Hemilia Fonseca

Prof. Dr. Paulo Eduardo .Alves da Silva

Prof. Dr. Caio Gracco Pinheiro Dias

Artig0 2o
Acad6mico

Os trabalhos da Comiss5o servo secretariados por um servidor do Apoio

Artigo 3o - A CClnt-FDjiP teri homo atribuig6es

i. Elaborar projeto de internacionalizai$o da Unidade, a ser aprovado pda
Congregalgo;

2. Desenvolver e implementar as politicas de cooperagao internacional no fmbito
dos cursos de Graduagao e P6s-Gradual$o, em articulai$o com as Comiss6es
Acad6micas e os Departamentos;
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3. Assessorar a Dirctoria em assuntos references a Cooperagao international;

4. Organizar e acompanhar, com as Comiss6es Acad6micas e os Departamentos,
os Conv6nios de Coopera(go Internacional;

5. Apreciar, em primeira instancia, na FDRP-l.JSP, as minutas de conv6nios e
protocoios de cooperagao internaciona], autuando-os e remetendo-os para
aprovagao da Congregaigo;

6. Elaborar e aprimorar minutas de conv6nio, de modo a adequa-las is politicas
de Cooperai$o Internacional da Unidade;

7. Organizar o material das advidades desenvolvidas pda FDRP-USP, para
divulgai$o junto a instituig6es de ensino no exterior;

8. Aprovar e conduzir o processo de selegao e os requisitos necessfrios a
participag5o de discentes da Unidade em intercimbios internacionais;

g. Definir regras para a aceitaigo de alunos estrangeiros nos curses e programas
da Unidade, ouvida a Comiss5o de Graduaigo;

io. Receber e acompanhar visitantes estrangeiros;

n. Zelar pelo cumprimento das normas de internacionalizal$o, em vigor na
Universidade;

i2. Desenvolver e manter atualizada, no sire oficial da Faculdade, uma seiko
pr6pria com informal:6es atinentes a Area, em portugues, ing16s e espanhol.
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Artigo 4o - Esta Portaria entrar6 em vigor na data de sua assinatura

Faculdade de Direito de Ribeir5o Preto da Universidade de Sio Paulo
tg de setembro de 20il.
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p'rof. Titular Ignacio Maria Poveda Velasco
Diretor
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