Laboratório de Imagem e Som
Departamento de Comunicação Social
Requerimento para Empréstimo de Equipamentos
Equipamentos

Tombamento/
Número de Série

( ) Câmera Panasonic AG-AC160
(grande porte)
( ) Câmera Nikon D5000
(Fotografia)
( ) Câmera Nikon D90 (Fotografia)
( ) Câmera Canon Rebel T3i
(Fotografia e Vídeo)
( ) Cabo XLR / XLR com 5 metros
( ) Cabo XLR / P2 com 5 metros
( ) Gravador Tascam

Quantidade

Acessórios
Case, Fonte AC, Cabo AC, Cabo
Adaptador da Fonte, Bateria
Carregador, Bateria
Carregador, Bateria, Cartão SD
Carregador, Bateria, Cartão SD

Cabo USB
Case plástico, manopla, Antipuff, fonte AC

( ) Gravador Zoom H4N
( ) Head-Phone Sony MDR-7506
( ) Kit Iluminador
( ) Mic. Boom Rode
( ) Mic.Boom Yoga
( ) Mic. De mão Sony
( ) Mic. Lapela Sony ECM com fio
( ) Mic. Lapela Sony UTX B03 sem
fio
( ) Tripé Manfrotto (Para câmera de
vídeo grande porte)
( ) Tripé Velbon (para câmera
fotográfica)
( ) Vara Boom
( ) Outros
Descrição:

Tripé:

T:
R:

Set Light 1000W, Tripé,
Extensão, Bolsa para Transporte
Bolsa e Anti-puff
Bolsa e Anti-puff
Estojo de couro
Estojo de couro, Transmissor,
Receptor, Microfone
Bag, Manopla, Engate para
Câmera

Nome completo do aluno requisitante: _________________________________________________________
E-mail: ______________________________________________ CPF:_______________________________
Telefone: _____________________________________ Professor: ________________________________
Curso: _______________________________________ Disciplina: _________________________________
Data da Saída do(s) Equipamento(s): _____/_____/_____

Entregue por:____________________________

Data da Devolução do(s) Equipamento(s): _____/____/_____ Recebido por: __________________________
Termo de Responsabilidade do Aluno:
Declaro ter recebido em perfeitas condições de uso o(s) equipamento(s) acima solicitado(s). Comprometo-me
a devolver na data prevista, nas mesmas condições do recebimento, e responsabilizo-me integralmente pela
segurança, transporte e guarda do(s) equipamento(s), devendo ressarcir o LIS por quaisquer danos que
possam ocorrer no período em que estiver/estiverem sob minha guarda e uso. Declaro ainda que estou
capacitado(a) para manusear/operar o equipamento.
( ) Li os procedimentos e condições para empréstimo disponíveis no site: https://www.ufpe.br/lis e/ou na
secretaria do Laboratório de Imagem e Som do Departamento de Comunicação Social. Estou ciente e
concordo com o termo de responsabilidade acima:
Assinatura do aluno:________________________________________ Data: ________/_______/_________

Termo de Autorização de Saída
O(A) aluno(a)_____________________________________________________________________
está autorizado(a) a sair com o(s) equipamento(s) tombado(s) pela Universidade Federal de
Pernambuco para realização de trabalho acadêmico.
Observação: O professor e o aluno são responsáveis institucionalmente pelos equipamentos
emprestados, respondendo por sua guarda, manuseio e transporte, desde a hora em que saírem do
Laboratório de Imagem e Som/DCOM/UFPE, até o momento em que forem devolvidos nas mesmas
condições em que foram emprestados.
Data: ________/__________/________

