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RESOLUÇÃO PPGZOO 01/2018 
 

 

O coordenador do Programa de Pós-Graduação em Zoologia da 

Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, no uso de suas atribuições, com fundamento no 

Parágrafo único do Art. 6º do Capitulo III da Resolução CONSEPE UESC n.º 38/2017 e 

considerando o deliberado na Reunião Ordinária do Colegiado realizada no dia 25 de setembro de 

2018 deste Programa: 

 
RESOLVE 

 
Art. 1º – Determinar Normas de empréstimo de equipamentos 

multiusuários do PPG Zoologia 

 

O empréstimo de equipamentos multiusuários do PPG Zoologia se 

dará como o abaixo descrito: 

 

1- Os equipamentos serão disponibilizados para membros do PPG Zoo 

e para o público em geral, respectivamente, nesta ordem de prioridade. 

 

2- Os empréstimos serão permitidos por um período de no máximo três 

meses consecutivos. 

 

3- Ao final do período de três meses, empréstimos poderão ser 

prorrogados por períodos de três meses adicionais desde que: 

 

3a) Demonstrada a necessidade de uso pelo período. 

 

3b) Não haja pedido feito por outro requerente com prioridade superior 

a do usuário do momento, mesmo que este pedido tenha realizado após o empréstimo do 

equipamento ao primeiro requerente. 

 

4- Interessados em utilizar o material devem realizar requerimento 

junto à secretaria do programa.  

4a) Pedidos de uso podem ser encaminhados ao e-mail da coordenação 

do programa. 

4b) Usuários externos ao programa devem demonstrar necessidade, 

capacidade de uso e compromisso e condições de arcar com eventuais manutenções, consertos ou 

ressarcimento. Ademais, o interessado deve apresentar uma carta de recomendação e 

corresponsabilidade de um docente permanente do programa lotado na UESC no momento do 

empréstimo. 

4c) Todos os interessados devem, ao retirar o equipamento, preencher 

e assinar o termo de responsabilidade. 
 

 

Campus Soane Nazaré de Andrade, em 25 de setembro de 

2018. 
 

VICTOR GOYANNES DILL ORRICO 

COORDENADOR DO PPGZOO 

 

 



 

ANEXO I – termo de responsabilidade 

 

  UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ –UESC 

                           PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ZOOLOGIA 

 

 

 

 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 
 

 

 

 

 Declaro que o bem abaixo relacionado é de propriedade da Universidade Estadual de 

Santa Cruz – UESC adquirido através do programa de Pós Graduação em Zoologia, e está 

sob a minha responsabilidade, guarda e conservação, comprometendo-me a devolvê-lo ou 

ressarci-lo, por perda e dano no período de xx a xx. 

 

 

 

Descrição do Item                         Tombo                      Quantidade   

  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                       xxxx                               xx 

                                      

 

 

 

UESC, xx de xxxxxxx de 201x. 

 

 

____________________________________ 

FULANO DE TAL 

Orientador/a 

 

 

 

________________________________ 

CICRANO de TAL 

Discente resposnável 
 


