Portaria IRI/USP-10, de 2-9-2020
Altera o Regimento Interno da Comissão de
Cooperação Nacional e Internacional do Instituto de
Relações Internacionais, da Universidade de São
Paulo
A Diretora do Instituto de Relações Internacionais, da Universidade de São Paulo,
tendo em conta o deliberado pela Congregação, em sua 62ª sessão ordinária, de 285-2020, baixa a seguinte Portaria:
Artigo 1º - Ficam aprovadas as alterações propostas para o Regimento Interno da
Comissão de Cooperação Nacional e Internacional do Instituto de Relações
Internacionais, da Universidade de São Paulo, anexo a esta Portaria.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO
FINALIDADE
Art. 1º - A finalidade da Comissão de Cooperação Nacional e Internacional do
Instituto de Relações Internacionais (CCNInt-IRI) da Universidade de São Paulo
(USP) é dinamizar a cooperação e o intercâmbio científico, cultural e acadêmico com
centros de referência no Brasil e no mundo, visando a promoção, a divulgação e o
aprimoramento da prática científica, didática e profissional na área de Relações
Internacionais.
Art. 2º - No exercício de sua finalidade, a CCNInt-IRI proverá primordialmente o
assessoramento e o suporte administrativo para a negociação, a celebração e a
execução de convênios de natureza acadêmica com instituições públicas ou
privadas, do exterior ou do Brasil.
Parágrafo único - Para o desempenho de suas atribuições, a Comissão manterá
compromisso absoluto com a adequada qualidade dos processos e dos serviços
prestados, atendo-se, entre outras obrigações, ao atendimento estrito dos prazos
estabelecidos para qualquer atividade.
OBJETIVOS
Art. 3º - São objetivos da CCNInt-IRI, no âmbito de sua finalidade:
I. fortalecer e expandir as relações com centros de referência em ensino e
pesquisa na área de Relações Internacionais;
II. promover a formalização de convênios e contratos com objeto preponderante
de cooperação nacional e internacional, respeitadas as competências das
comissões regimentais do IRI;
III. promover o desenvolvimento, o aperfeiçoamento e a racionalização dos
procedimentos administrativos relacionados com a cooperação nacional e
internacional.

IV. colaborar na criação e no desenvolvimento de estratégias e ações destinadas
a ampliar a presença do IRI no cenário nacional e internacional, por meio
da contribuição oferecida aos debates no campo das Relações
Internacionais.
ATRIBUIÇÕES
Art. 4º - Para a consecução de seus objetivos, a CCNInt-IRI terá as seguintes
atribuições:
I.
quanto às diretrizes de cooperação nacional e internacional:
a. fornecer subsídios para a formulação de diretrizes de cooperação
nacional e internacional do IRI;
b. assessorar a Diretoria em assuntos referentes à cooperação nacional e
internacional;
c. articular-se com a Diretoria no cumprimento das diretrizes institucionais
voltadas à internacionalização do IRI;
d. manter articulação com o órgão responsável pela cooperação nacional
e internacional no âmbito da USP, colaborando com as políticas
institucionais de caráter geral;
II.
quanto aos convênios:
a. participar do processo de elaboração, monitoramento e avaliação de
convênios de intercâmbio, de protocolos de intenção e de instrumentos
assemelhados, adequando-os às políticas institucionais de cooperação
nacional e internacional do IRI e da USP;
b. apreciar, em primeira instância, as minutas de convênios do IRI com
objeto preponderante de cooperação nacional e internacional,
respeitadas as competências das comissões regimentais do IRI;
c. criar, coordenar, monitorar e avaliar mecanismos de estímulo ao
intercâmbio de docentes e estudantes,em articulação com os demais
órgãos do IRI;
d. aprovar o processo de seleção e os requisitos necessários à
participação em programas de intercâmbio de membros da
comunidade do IRI e definir as regras para aceitação de alunos de
intercâmbio nos cursos e programas da unidade, em articulação com
as comissões regimentais do IRI;
e. criar, coordenar, monitorar e avaliar procedimentos administrativos,
visando o atendimento de prazos e a disponibilização de informações
precisas aos interessados;
f. coordenar a prestação de suporte administrativo em relação à
documentação e ao apoio logístico a estudantes e professores
visitantes durante a permanência no IRI;
g. auxiliar na promoção de eventos acadêmicos e culturais no escopo da
cooperação nacional e internacional com a participação de estudantes
e docentes visitantes, de forma coordenada com os demais órgãos do
IRI, respeitando suas atribuições e competências específicas;
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III.

h. orientar estudantes, profissionais e docentes visitantes de instituições
de ensino superior do exterior ou do Brasil sobre as atividades
desenvolvidas no IRI e formas de acesso a elas;
i. integrar o processo de planejamento e organização de visitas
internacionais articuladas aos demais órgãos do IRI;
quanto à divulgação e comunicação:
a. organizar e divulgar as informações sobre convênios e bolsas de
intercâmbio;
b. organizar o material de divulgação das atividades desenvolvidas para
envio a instituições de ensino do Brasil e do exterior;
c. acompanhar o envio a meios públicos de divulgação de informações
sobre atividades de cooperação acadêmica nacional e internacional.

COMPETÊNCIA DA SEÇÃO TÉCNICA DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL
(SCTCI-IRI)
Art. 5º - Compete à SCTCI-IRI:
I. assessorar a CCNInt-IRI em todas as suas atividades;
II. realizar as atividades administrativas ligadas a docentes e discentes de
instituições de ensino superior do exterior ou do Brasil recebidos pelo IRI,
respeitadas as competências dos demais órgãos do IRI, incluindo o
recebimento de documentação para inscrição nos cursos e programas da
unidade, o preenchimento de formulários de matrícula, a solicitação de
documentos universitários e o encaminhamento de documentos relativos à
vida acadêmica dos visitantes;
III. assessorar discentes e docentes do IRI interessados na participação em
cursos e programas de intercâmbio de entidades conveniadas, prestandolhes todas as informações necessárias;
IV. organizar e encaminhar aos órgãos de relações externas das entidades
conveniadas os documentos necessários para participação de discentes
nos programas e cursos do IRI;
V. manter contato contínuo com as entidades conveniadas, levantando o número
anual de vagas para intercâmbio de discentes de graduação e pósgraduação.
COMPOSIÇÃO
Art. 6º - A CCNInt-IRI tem a seguinte composição:
I. Presidente e Vice-Presidente, que a integrarão como membros natos,
escolhidos pela Congregação, segundo as normas do Regimento do IRI;
II. três membros docentes do IRI, dentre os que possuam, ao menos, o título de
Doutor, eleitos pela Congregação, com os respectivos suplentes, com
mandato de dois anos, sendo-lhes permitidas reconduções;
III. um representante discente de graduação, eleito por seus pares, com o
respectivo suplente, com mandato de um ano, sendo-lhe permitida uma
recondução;
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