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CRITÉRIOS PARA RECEBIMENTO DE DOAÇÃO PARA A BIBLIOTECA DO NÚCLEO 

DE LÍNGUAS 

 

A Biblioteca do Núcleo de Línguas da Universidade Federal do Espírito Santo recebe doações de 

obras a serem incorporadas no acervo. Porém o doador deve seguir os seguintes critérios: 

 

Sobre o material recebido como doação: 

1- As obras devem estar em bom estado de conservação. Íntegras e sem sinais de infestação por 

insetos ou fungos; 

 

2- Não são aceitos: 

 Livros técnicos (Administração, Direito, Medicina etc.), desatualizados ou não; 

 Livros didáticos de ensino de línguas estrangeiras que não são adotados pelos cursos 

ofertados no Núcleo de Línguas;  

 Apostilas de cursos livres ou preparatórios para concursos 

 Enciclopédias;  

 Dicionários desatualizados; 

 Jornais e revistas semanais, de variedades e atualidades correntes; 

 

Sobre procedimento para recebimento da doação: 

3- Enviar e-mail para biblioteca@clinguas.org.br com o assunto DOAÇÃO.  

No texto do e-mail, apresentar:  

a) Dados do doador: 

- Nome completo 

- Telefones de contato 

- Endereço 

 

b) Lista dos livros e materiais a serem doados: 

- Nome do livro: 

- Autor do livro: 

mailto:biblioteca@clinguas.org.br


 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

Centro de Ciências Humanas e Naturais 

Núcleo de Línguas 
 

 

Av. Fernando Ferrari, 514  –   Campus Universitário   –   Vitória/ES 
Tels: 4009-2875 / 2880 Fax: 4009-2526     www.nucleodelinguas.ufes.br 

- Ano de publicação: 

4- A listagem será analisada e o e-mail será respondido em até 15 dias úteis com as obras que serão 

aceitas. Após a resposta da Biblioteca, os títulos deverão ser entregues no Núcleo de Línguas. 

 

5- Para entrega da doação, será assinado um termo de doação (anexo 1) onde o doador toma 

ciência de que os itens cedidos à Biblioteca do Núcleo de Línguas isentam a mesma de 

quaisquer restrições quanto aos seus efeitos patrimoniais e financeiros, concorda que a mesma 

tem a plena propriedade da(s) publicação(ões) doadas e, que após a avaliação técnica e cultural 

do material, a Biblioteca ficará autorizada a incorporar a seu acervo, utilizar e divulgar estas 

publicações para fins culturais, bem como a descartar o que não for conveniente à sua 

coleção direcionando-as a outra instituição ou público interessado. 

 

6- Dúvidas e esclarecimentos com a equipe da Biblioteca e os casos omissos serão avaliados pela 

Coordenação Geral do Núcleo de Línguas e submetidos ao Conselho Deliberativo. 

 

 

Vitória, 07 de agosto de 2017. 

 

 

Contatos Biblioteca Núcleo de Línguas: 

Bibliotecária responsável: Caroline Izidoro dos Santos  

Telefone: 4009 2879 

E-mail: biblioteca@clinguas.org.br 

www.nucleodelinguas.ufes.br 
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