
                
 

SOLICITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE EXTENSÃO 
 
Tipo de Atividade: _______________________________________________________________ Protocolo PREAE: ______________ 
 

Título da Atividade: ___________________________________________________________________________________________ 
 

Coordenador: ________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

quant. material de a horário 
          /         /         /         /          às 
          /         /         /         / às 

          /         /         /         / às 

          /         /         /         / às 

          /         /         /         / às 
 

Justificativa: _________________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________________________ 
 
   

 
 

Eu________________________________________, SIAPE/CPF ________________, declaro que recebi o(s) item(s) supracitado(s) em condições de 

uso e que, até a sua devolução, estarão sob minha responsabilidade a guarda e. conservação dos mesmos. Outrossim, declaro que tenho 

conhecimento: 

a) Das leis federais que versam sobre o uso, conservação e movimentação de bens públicos; 

b) Que em caso de qualquer dano ou desvio envolvendo o(s) objeto(s) em questão comunicarei imediatamente à Divisão de Patrimônio da 

Universidade Federal de Alfenas; 

c) Que ficarei responsável pela retirada e devolução deste(s) objeto(s) em seu local de origem, no mesmo estado de conservação na qual me 

foi entregue. 

 

Alfenas, ___ de ___________ de 201___. 

 

__________________________ 

Servidor(a)/Coordenador(a) da Ação de Extensão  

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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