TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Secretaria de Administração
Departamento de documentação e informação
Divisão de Biblioteca

BIBLIOTECA DES. ANTÔNIO KOURY
Regras Para Doação
Para doações aplicam-se as seguintes regras:


Não serão aceitas fotocópias de material bibliográfico de acordo com o art. 29
da Lei de Direito Autoral, Lei nº 9610 de 19 de fevereiro de 1998;



Doações com mais de 10 (dez) títulos deverão ser precedidas de uma listagem
para pré-seleção;



Doações com mais de 50 (cinquenta) títulos serão precedidas de uma avaliação
local, realizada por um bibliotecário e, se necessário, em casos especiais, será
encaminhada à equipe de Desenvolvimento de Coleções;



Não serão aceitas publicações em mau estado de conservação e /ou infestadas
por agentes químicos e biológicos nocivos ao documento, que possam
comprometer o bom estado do acervo atual, e a boa saúde dos usuários da
Biblioteca e de seus servidores;



Obras de valor histórico, conforme parecer de especialista da área.

OBS: As doações de coleções especiais obedecerão aos critérios estabelecidos no
item 5.1.1.1. da Portaria 3236/2016 GP.
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BIBLIOTECA DES. ANTÔNIO KOURY
Termo de Doação de Publicações

A Biblioteca “Desembargador Antônio Koury” agradece a sua doação. As publicações
recebidas serão avaliadas segundo a Política de Desenvolvimento do Acervo em vigor
(Portaria 2336/2016 GP).
As publicações não selecionadas para compor o acervo serão permutadas com outras
bibliotecas ou encaminhadas às instituições com as quais o Tribunal de Justiça do
Estado do Pará mantém intercâmbio. As obras que por falta de interesse das
instituições não forem desta forma reaproveitadas, serão devidamente descartadas.
A Biblioteca Desembargador Antônio Koury reserva-se o direito de não restituir ao
doador as obras não selecionadas para o acervo da biblioteca.
Declaro ter tomado ciência e estar de acordo com a política adotada pela Biblioteca
Desembargador Antônio Koury em relação a doações de publicações:
Nome completo:
Matrícula:
Departamento/Instituição:

Belém-PA,

/

/

______________________________________________________
ASSINATURA

( ) Não apresentou listagem no ato da doação
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Relação da(s) obra(s) doada(s):
TÍTULO

AUTOR

EDITORA

VOLUME

QUANTIDADE

Observação: - Favor preencher o formulário e enviá-lo para o e-mail biblioteca@tjpa.jus.br ou entregá-lo na Biblioteca Desembargador Antônio Koury,
juntamente com o material doado, devidamente acondicionado em caixas

