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MEMORANDO 1/2022 - FOR-CB/FOR-CAAAE/CP-FORMOSA/IFGMEMORANDO 1/2022 - FOR-CB/FOR-CAAAE/CP-FORMOSA/IFG

Formosa, 22 de março de 2022

À Comunidade Acadêmica do Campus Formosa:

Assunto: Orientações acerca da doação de livros para a Biblioteca Izabel Cristina Ortiz - Campus Formosa - Retorno Seguro eAssunto: Orientações acerca da doação de livros para a Biblioteca Izabel Cristina Ortiz - Campus Formosa - Retorno Seguro e
GradualGradual

Considerando as informações   apresentadas pelo Protocolo de Ação Fase Verde: diretrizes para as bibliotecas do IFG em virtude
da pandemia da Covid-19 (2021-2022) elaborado pelo Sistema Integrado de Bibliotecas (SIB/IFG), sobre o recebimento de
doações para as bibliotecas do Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG), a Biblioteca Izabel Cris na
Ortiz do  Câmpus Formosa manifesta ciência e solicita que sejam adotados os procedimentos estabelecidos na alínea g da seção
2.2.1 sobre os serviços disponibilizados:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

g) recebimento de doações: serão realizadas por agendamento via e-mail para a  Coordenação de Biblioteca do Câmpus; osg) recebimento de doações: serão realizadas por agendamento via e-mail para a  Coordenação de Biblioteca do Câmpus; os
materiais deverão ficar em  quarentena por 7 (sete) dias;  materiais deverão ficar em  quarentena por 7 (sete) dias;  

                                                                                                    

Portanto, conforme   documento mencionado acima, a Biblioteca informa que serão aceitas doações somente com o prévio
agendamento através do e-mail da Coordenação de Biblioteca - bib.formosa@ifg.edu.br. No referido e-mail, será necessário
listar quais livros se pretende doar, iden ficando os tulos das obras, os nomes dos autores e a quan dade de exemplares. A
Biblioteca avaliará se as obras serão ou não incorporadas ao acervo, mediante normas internas estabelecidas, e responderá ao
e-mail autorizando ou não a entrega do material à Biblioteca do Câmpus. 

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)(assinado eletronicamente)

Camila da Glória de SouzaCamila da Glória de Souza

Coordenadora da Biblioteca Izabel Cristina Ortiz - Campus FormosaCoordenadora da Biblioteca Izabel Cristina Ortiz - Campus Formosa
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(assinado eletronicamente)(assinado eletronicamente)

Apoliana Inácio FerreiraApoliana Inácio Ferreira

Coordenação de Adm. Acad. e Apoio ao EnsinoCoordenação de Adm. Acad. e Apoio ao Ensino

Portaria nº. 1.370/2015Portaria nº. 1.370/2015
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