
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (UFSC)
CAMPUS DE JOINVILLE

Rua Dona Francisca, n°. 8300 - Bloco U - Zona Industrial Norte - CEP: 89.219-600 - Joinville – SC

TERMO DE EMPRÉSTIMO DE BEM MÓVEL
Antes de encaminhar este documento, leia todas as instruções no site do Setor de Patrimônio

Utilize um documento por item emprestado

Servidor(a) Responsável       Siape

      
Categoria funcional            Vigência do Empréstimo

                  
O bem objeto de empréstimo será utilizado fora do campus?

Especificação do bem autorizado para empréstimo
Especificação do material, número de série etc.. O número do código de barras patrimonial é obrigatório. Caso não souber, informe-se antes de enviar este documento.

Justificativas para o empréstimo e uso de bem público

A retirada do material será feita por outra pessoa?

               
Nome completo            Siape/ Matrícula                 CPF

     
E-mail                 Telefone (com DDD)

    
Retirada por aluno mediante apresentação de documento com foto e número do CPF.

O Responsável declara: 
• Que as informações  prestadas,  incluindo a  justificativa  para  o  empréstimo  e  uso  de bens  públicos  são verdadeiras  e  que  está  ciente  das

responsabilidades que assume ao fazer uso de bens da Universidade;
• Que fará uso dos bens apenas para as finalidades institucionais justificadas acima, relacionadas a atividades de ensino, pesquisa, extensão e/ ou

administrativas do campus Joinville da UFSC;
• Que está ciente de que deverá indenizar a Universidade em caso de danos ocasionados ao patrimônio público, por ele ou por terceiros, em relação

aos bens cuja responsabilidade pela guarda e uso assume com o empréstimo, caso venha a ser constatado dolo, culpa, negligência ou má fé, seja
no uso dos bens por ele efetuado ou pelo empréstimo indevido a terceiros.

• Que está ciente de que deverá retornar os bens emprestados ao local de origem no prazo estipulado neste Termo;

AO RETIRAR O BEM, APRESENTAR A “GUIA PARA RETIRADA DE MATERIAL EMPRESTADO”

                      _________________________                 _________________________
                                      Assinatura do(a) Servidor(a) Responsável                     Diretor(a) Geral do Campus

                                                                          Agente Patrimonial Nato
                                                                     Autorizo o empréstimo do material

atéDe

Tramitação exclusivamente digital – v. 2020-08

Docente Técnico-Administrativo

Não Sim (neste caso, providenciar também o Termo de Portabilidade de Bens)

Não, eu retirarei pessoalmente

Sim, será retirado por: Docente Técnico-Administrativo Aluno
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