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O Diretor da Faculdade de Direito de Ribeir5o Pi'eto da Universidade de Sio Paulo, no uso de suas

atribuig6es legais, baixa a seguinte

PORTAjtIA

Artigo lo - A FDRP destinarf recursos orgamentfrios anuais para suas Comiss6es de Graduagao,

P6s-graduagao, Pesquisa, Cultura e Extensgo Universitgria, e Relag6es Internacionais, a fim de

fomentar as atividades acad6micas no fmbito de suas compet6ncias, dentre as quaid a realizagao

de eventos na FDRP, viagens didaticas, auxilio a viagem de alunos para participagao em eventos e

intercambios, proletos de cultura e arte, publicag6es, produgao de materiais didfticos e

divulgagao,dentre outros.

Parfgrafo tlnico - Tais recursos nio poderao ser destinados ao pagamento de difrias ou

passagens para docentes, com excegao dos casos em que devam acompanhar alunos da FDRP em

atividades externas.

Artig0 2o - O valor anual a ser destinado para as Comiss6es serf de R$ 25.ooo,oo, observada a

disponibilidade orgamentaria do ano vigente, cabendo a Diretoria leadequal o valor, se
necessArio.

Artigo 3o - Cada Comissgo deverf enviar a Diretoria, no puzo de 6o dias a contar da data de

publicagao desta Portaria, os crit6rios a serem adotados em seu ambito, para avaliagao de m6rito

das solicitag6es, bem como a documentagao e demais materiais que servo solicitados apes a

iealizag5o da atividade, a fim de contribuir com o planqamento, a publicidade e a transpar6ncia

de todas as agnes realizadas e recursos despendidos.

Artigo 4o - Cada Comissio deverg encaminhar a Diretoria, anualmente, relat6rios sobre a

utilizagao dos recursos destinados pda Diretoria.
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Artigo 5o - As solicitag6es deverio ser encaminhadas a Diretoria com anteced6ncia minima de

3o dias da realizagao da atividade/evento para as tramitag6es nas areas administrativa/financeira

envolvidas.

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

Ribeirio Pn :o, l3 de maio de 2022

Prof. Dr. Nuno Manuel dosSantosCoelho
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