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MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI 

O MUSEU DA AMAZÔNIA 

 
COORDENAÇÃO DE INFORMAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 

BIBLIOTECA DOMINGOS SOARES FERREIRA PENA 

 

 TERMO DE DOAÇÃO DE MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS 

 

 

Pelo presente termo, eu, _____________________________________, declaro 

ceder a Biblioteca Domingos Soares Ferreira Pena, do Museu Goeldi, sem quaisquer 

restrições a plena propriedade das publicações por mim doadas. 

Após a avaliação do material, por técnicos da Seleção e Aquisição da Biblioteca, de 

acordo com os critérios de sua política de desenvolvimento de coleções, sendo os mais 

essenciais:  

 

 Materiais bibliográficos das áreas de Botânica, Zoologia, Antropologia, 

Arqueologia, Linguística, Ciências da Terra, Ecologia e tudo que for relevante sobre 

a Amazônia; 

 A Biblioteca se desobriga de receber materiais que já fazem parte de seu acervo; 

 A Biblioteca se desobriga de receber acervo contaminado por fungos, mofo, insetos 

e com necessidade de higienização; 

 A Biblioteca se desobriga de receber fotocópias de materiais bibliográficos e outras 

formas de reprodução não autorizadas, tendo em vista o Art. 29 da Lei de Direito 

Autoral, Lei n° 9.610 de 19 de fevereiro de 1998; 

 A Biblioteca se desobriga de receber apostilas ou obras de finalidade comercial; 

 A Biblioteca se desobriga de receber materiais em formatos obsoletos, tais como 

fitas de vídeo, disquetes, etc., e para os quais a CID não possua equipamentos 

adequados para acesso ao conteúdo; 

 A Biblioteca receberá a quantidade de material de acordo com seu espaço físico 

disponível. 

 

A Biblioteca do Goeldi ficará autorizada a incorporar essas publicações ao seu 

acervo, bem como dar destinação ao que não for conveniente à sua a coleção e 

direcionar a outra instituição e/ou público interessado. 
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Portanto, autorizo a equipe técnica da Biblioteca a proceder da melhor forma 

possível a destinação das publicações, que não atendam a seus critérios. 

Anexo a esta autorização a lista dos materiais bibliográficos doados. 

 

     Belém,  .... de   ............    de 201... 

 

 

 

______________________________         ____________________________________ 

Assinatura da pessoa responsável 

 pela doação                                                       Responsável pela Biblioteca                        

          Domingos Soares Ferreira Penna 

 

http://www.museu-goeldi.br/

