
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
ESCOLA DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS

HUMANAS
EFLCH – Campus Guarulhos

Biblioteca Otávio Rangel de Souza

____________________________________________________________________________

Reserva Técnica de projetos de pesquisa (FAPESP) - doações de
livros à Biblioteca ORS-EFLCH

Conforme a Seção de Patrimônio do Campus Guarulhos, o fluxo para doação à
biblioteca de títulos oriundos de recursos de reserva técnica para projetos de
pesquisa segue os passos abaixo descritos:

1o) Bolsista: entrar em contato com a FAPESP para que eles informem como
obter o formulário (Termo de Aceitação, Doação e Transferência de Domínio
de Material Permanente) a ser preenchido;

2o) Bolsista: preencher formulário (assinaturas orientador e bolsista) e
providenciar cópia de nota fiscal;

3o) Bolsista: agendar dia de comparecimento à Seção Patrimonial (Prédio
Acadêmico-Subsolo- próximo a sala de motoristas) no horário de funcionamento
do setor;

4o) Bolsista: no dia de comparecimento trazer: documento preenchido com
as devidas assinaturas, cópia de nota fiscal e livros;

5o) Seção de Patrimônio: no dia de comparecimento haverá conferência da
documentação fornecida e os valores declarados (conformidade com a nota
fiscal) e em seguida protocolará uma via e entregará ao bolsista;

6o) Bolsista: encerra sua participação no processo;

7o) Seção Patrimônio: encaminhará à Diretoria Acadêmica para assinatura
no Termo de Aceitação, Doação e Transferência de Domínio de Material
Permanente;
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8o) Seção Patrimônio: entregará os livros à Biblioteca (protocolará no Termo de
Doação o recebimento dos livros);

9o) Seção Patrimônio: abrirá processo de doação na Seção de Protocolo;

10o) Seção Patrimônio: cadastra os livros no sistema patrimonial e emite termo
de doação para Biblioteca que assinará sua posse;

11o) Seção Patrimônio: informa à Auditoria Fapesp os números de patrimônio
dos livros doados;

12o)Seção Patrimônio: arquiva processo de doação e se encerra essa
demanda.
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