
 

 

Políticas de empréstimo de equipamentos de informática – COVID 19 

2º. Semestre 2020 

Durante a pandemia, a Toledo Prudente disponibilizará, via empréstimo, seus equipamentos de 

informática, para a realização de atividades acadêmicas e administrativas. 

O empréstimo poderá ser realizado para alunos dos cursos de graduação (modalidade 

presencial), professores e colaboradores dos setores administrativos. 

I - Empréstimo para alunos 

Para solicitar o empréstimo, o aluno deve estar devidamente matriculado no semestre vigente, 

e seguir o fluxo: 

1 solicitar o equipamento por e-mail ao Comitê  de Saúde 

(comite.saude@toledoprudente.edu.br), descrevendo sua necessidade; 

2 – após aprovação, o Comitê encaminha a solicitação para o administrador de redes 

(cit.redes@toledoprudente.edu.br), a/c João Dalben,  que identificará, junto ao RAV, a 

disponibilidade e  equipamento a ser emprestado; 

3 – O administrador de redes elabora o termo de responsabilidade e faz o agendamento da 

retirada do equipamento ; 

4 – No momento da retirada, a equipe do RAV testa o equipamento na presença do aluno para 

demonstrar o estado de conservação e funcionamento. Após a validação, o usuário assina o 

termo de responsabilidade relativo ao empréstimo. 

Da devolução 

Os equipamentos devem ser devolvidos na data estabelecida no termo de responsabilidade. O 

usuário receberá um e-mail ratificando a data da devolução. 

No momento da devolução, o RAV faz um check-list para verificar o funcionamento e o estado 

de conservação do equipamento. Após a validação, o usuário assina o check-list de devolução. 

Obs.: a Secretaria terá acesso à relação de alunos com equipamentos emprestados, para que 

quando dos pedidos de trancamentos, possam checar e solicitar a devolução do mesmo.  

II - Empréstimo para docentes 

Para solicitar o empréstimo, o docente deve estar com seu cadastro ativo no DP, e seguir o 

mesmo fluxo do aluno. 

Obs.: o RH terá acesso a relação de docentes com equipamentos, para que em eventuais 

desligamentos e/ou afastamentos, possam checar e solicitar a devolução do mesmo.  
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Empréstimo para colaboradores dos setores administrativos 

Para solicitar o empréstimo, o colaborador deve estar com seu cadastro ativo no DP, e seguir o 

mesmo fluxo do aluno. 

Obs.: o RH terá acesso a relação de colaboradores com equipamentos, para que em eventuais 

desligamentos e/ou afastamentos, possam checar e solicitar a devolução do mesmo.  

 

Equipamentos danificados ou extraviados 

O usuário deverá responder por danos ou extravio do equipamento emprestado, conforme 

termo de responsabilidade. 

 

Presidente Prudente, 10 de agosto de 2020. 

 

 

Zelly Pennacchi Machado 

Reitora 


