
OBJETO

RESPONSABILIDADE VALIDADE

Este documento define os critérios e 
procedimentos referentes a objetos, 
valores e bens, achados e perdidos, nas 
dependências das salas de aula e banhei-
ros vinculados à Direção do Centro Tec-
nológico/UFSC.

Este procedimento 
será validado pelo 
menos 01 (uma) 
vez por ano a 
partir da data de 
sua aprovação.

Cabe à portaria da Direção do Centro 
Tecnológico gerir o Serviço de Achados 
e Perdidos dos prédios de salas de aula 
e banheiros. 

ACHADOS  PERDIDOS
A Direção do Centro Tecnológico - CTC possui Serviço de Achados e Perdi-
dos, que funciona das 8h00min às 12h00min e das 14h00min às 16h00min e 
das 17h00min às 22h00min na Portaria do Centro Tecnológico, não cabendo 

qualquer tipo de gratificação correlata. 

e

A Portaria do CTC não se responsabiliza pelas avarias sofridas em virtude dos 
documentos e/ou objetos antes da chegada neste setor. Os casos omissos 

serão encaminhados à Direção do CTC. 
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Procedimento Operacional
Os objetos encontrados por docentes, colaboradores, técnico-
-administrativos e alunos nos blocos de salas de aula, incluindo 
banheiros, deverão ser entregues na Portaria do Centro 
Tecnológico. Os objetos encontrados nas áreas de laboratórios 
e secretarias (graduação, departamento, pós-graduação), por 
exemplo deverão ser entregues nas Secretarias dos Departa-
mentos;

1
A Portaria do Centro Tecnológico realizará a guarda temporária 
de objetos, valores e bens, encontrados nas dependências das 
salas de aula e banheiros do Centro Tecnológico, em armário 
próprio (com chave),  sob a responsabilidade dos porteiros; 

A portaria, ao receber os objetos, deverá registrá-los em livro 
próprio, caso sejam eletrônicos e/ou pertences valiosos, 
armazenando-os no armário junto à portaria do Centro Tecno-
lógico;
Em relação a documentos, livros, cadernos e outros objetos de 
pequeno valor, não há necessidade de registrá-los no livro;

A devolução deverá seguir os seguintes passos: 
A devolução dos objetos será feita mediante identificação 
por meio de documento oficial com foto. O requerente 
deverá descrever as características do objeto. Caso essas 
características não estiverem de acordo com os pertences 
encontrados, a portaria do CTC deverá recusar a devolu-
ção; 

Os objetos, tanto eletrônicos como os demais, que não 
forem procurados em 30 dias serão encaminhados  entida-
de filantrópica, a ser definida, a título de doação; 

Os documentos de Registro Geral (CPF, cadernos, livros) 
não procurados dentro de 3 dias, serão encaminhados 
para coordenadorias e departamentos pertinentes. Já para 
aqueles sem vínculos com a Universidade, os documentos 
serão encaminhados para os órgãos emissores ou para o 
Departamento de Segurança Física e Patrimonial - DESEG; 
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