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Política para recebimento de doações
?
A Biblioteca do Cenima/Ibama agradece sua(s) doação(ões). As publicações recebidas serão avaliadas segundo a política de

seleção.
?
Os títulos não selecionados para compor o acervo serão permutados com outras bibliotecas ou encaminhados às instituições

com as quais o Ibama mantém intercâmbio.
?
A Biblioteca do Cenima/Ibama não é obrigada a devolver as obras não selecionadas para seu acervo.

Termo de doação de publicações
Declaro ter tomado ciência e estar de acordo com a política adotada pela Biblioteca do Cenima/Ibama em relação a doações de
publicações.

Nome completo:
Instituição:
Endereço:
Em

Assinatura:

Tipo de Material

Título

Ano

/

/

Editora /
Produtora

Critérios para o recebimento e seleção de doações
A Biblioteca do Cenima/Ibama recebe continuamente grande volume de doações e reconhece a importância dessas obras
que, muitas vezes, incluem livros de grande valor para a comunidade acadêmica e contribuem para o enriquecimento do seu acervo.
Não obstante, é frequente a doação de número significativo de obras sem interesse para o acervo da Biblioteca. Para garantir a
adequação deste às necessidades da comunidade, o Cogia estabelece os seguintes critérios para o recebimento de doações:
Exemplares de livros, cds, dvds, periódicos livres de arranhões, manchas ou contaminação (cupim, broca, ácaro, traça,
fungo, entre outro).

1) Materiais aceitos:
Publicações destinadas a apoiar atividades de pesquisa, ter relação com as atividades desempenhadas pelo Ibama e
respeitar a direitos autorais.
Livros
?
Obras e edições atualizadas, com relevância de conteúdo para a comunidade de servidores do Ibama.

Periódicos
?
Fascículos para completar falhas nas coleções existentes. Continuidade assegurada de seu recebimento, no caso de um

novo título.
?
Vídeos e CD- ROM
?
Produções atualizadas
?
Exemplar original
?
Vídeos institucionais em suporte VHS ou DVD. Os demais somente em DVD.

2) Materiais não aceitos:
?
Livros de ensino fundamental e médio.
?
Cópias de livros ou vídeos.
?
Apostilas, folhetos, catálogos.
?
Obras e edições desatualizadas.
?
Obras danificadas ou em mau estado de conservação e infectadas (cupim, broca, ácaro, traça, fungo, entre outros).
?
Periódicos com coleções paralisadas, encerradas e disponíveis online.

Quando em grande número, o doador deve consultar antecipadamente a Biblioteca sobre a doação e, no caso do aceite do
material, este deve ser entregue na Biblioteca do Cogia/Ibama.
As doações devem constituir publicações com conteúdo relevante ambiental.
Ao efetuar a doação, o doador devem preencher o Termo de doação de publicação, documento que o deixará ciente de que a
Biblioteca, após avaliação, tem autonomia para incorporar no acervo, devolver para o doador, repassar para outra instituição ou
descartar o material.
Os termos de doação de publicação ficam arquivados por um ano, após esse prazo são digitalizados.

