
 

 

 

      

EMPRÉSTIMO DE EQUIPAMENTOS 

 

 Os equipamentos sob a responsabilidade do LISA podem ser emprestados 

para docentes e alunos do DA, mediante as seguintes condições: 

 Docentes, pesquisadores e alunos interessados em retirar equipamentos 

audiovisuais ou em utilizar a infraestrutura do Laboratório deverão encaminhar à 

Comissão do LISA um projeto específico que justifique a utilização dos recursos e 

demonstre a sua articulação com a pesquisa em andamento. O projeto deverá ter 

uma clara previsão do período da utilização dos equipamentos. O cronograma será 

definido pela Comissão. Recomenda-se que o solicitante faça a reserva no próprio 

LISA pelo menos dois meses antes de retirar o equipamento. 

 Considera-se pesquisa acadêmica aquela desenvolvida no âmbito do 

Departamento de Antropologia ou do Programa de Pós-Graduação em Antropologia 

com financiamento aprovado por alguma instituição de pesquisa (FAPESP, CAPES, 

CNPq, etc), ou aquela orientada por algum professor do Departamento, que assinará 

o pedido. 

 O solicitante deverá preencher formulário de requisição onde devem constar 

seus dados pessoais, data de saída e de devolução do equipamento. O solicitante 

assume, por escrito, a responsabilidade total pelos itens retirados. Equipamentos 

que tiverem sido danificados deverão ser consertados e as despesas de 

manutenção deverão ser ressarcidas ao LISA. O usuário se responsabiliza pelo 

back-up das imagens e sons do seu cartão. Após a sua entrega o LISA apagará o 

conteúdo. 

 O não cumprimento dos prazos de devolução de todos os equipamentos 

retirados, inclusive acessórios (baterias, fontes, cabos, cartões, etc) incorrerá em 

sanções: 

 1a vez: advertência encaminhada à comissão do LISA; 

  2a vez: suspensão dos direitos de empréstimo do usuário por um período de 

 30 dias; 

 3a vez: suspensão dos direitos de empréstimo do usuário por um período de 



 

 

 

 seis meses. 

 

  

O uso indevido dos equipamentos, que fuja às normas estabelecidas 

neste Regulamento, incorrerá na suspensão do usuário por um período de até 

6 meses. 

 

 Para agendamentos e demais informações escrevam para lisa@usp.br 
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