
MANUAL DE USO 

GUIA DE SOLICITAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS DA PROCCE 



INTRODUÇÃO

Este manual tem por objetivo instruir quanto a
solicitação de material permanente à Procce.

Além disso, o manual facilita:

✓Acesso rápido aos links da Procce;

✓Acesso à lista de equipamentos disponíveis.



SOLICITANDO EMPRÉSTIMO DE 

EQUIPAMENTOS

Apenas empréstimo 

de equipamentos

Acessar o formulário  aqui

(10 dias de antecedência)

Solicita equipamentos e a 

quantidade desejada

O solicitante informa os 

dados da atividade para a 

qual os equipamentos 

serão utilizados

A Procce informa via e-

mail a disponibilidade dos 

equipamentos

O equipamento será retirado 

mediante assinatura do 

termo de responsabilidade

O solicitante informa seus 

dados: nome, contato, 

unidade

https://forms.gle/Jsi62Ewxa9ruNcvR7


REGRAS DAS SOLICITAÇÕES

✓ O coordenador da ação deverá estar sem pendências quanto à entrega

de relatórios na Procce;

✓ Os equipamentos emprestados deverão ser transportados pelo(a)

requerente tanto na retirada quanto na devolução;

✓ Os equipamentos deverão ser devolvidos no mesmo local da retirada;

✓ Para retirada dos equipamentos deverá ser assinado o termo de

responsabilidade de guarda e uso de equipamentos, disponível no link:

http://www.ufopa.edu.br/procce/documentos/formularios/

✓ O coordenador da ação deverá Inserir a logo da Procce como apoio no

material de divulgação do evento/ação;

✓ A Procce avaliará as solicitações e atenderá aos pedidos de acordo com

a ordem de solicitação e disponibilidade. A mera solicitação não gera a

obrigatoriedade de fornecimento do equipamento pela Procce;

✓ Não serão aceitas solicitações fora do prazo de 10 dias de antecedência.

http://www.ufopa.edu.br/procce/documentos/formularios/


LISTA DE EQUIPAMENTOS DA 

PROCCE

Itens disponíveis Qtd. Disponível 

Aparelho leitor e reprodutor de Blu-ray 1 und.

Caixa Acústica Som Ativa De 250 W Rms 1 und.

Caixa Acústica Subgrave Ativa de 600w Rms 2 und.

Câmera DSRL 4 und.

Datashow 1 und.

Dvd Player 1 und.

Filmadora HXR-NX5R NXCAM (Grande) 2 und.

Gravador de voz 2 und.

Mesa de som analógica 04 Canais 1 und.

Mesa de som analógica 12 Canais 1 und.

Mesa de Som analógica 16 Canais 1 und.

Micro system com Dvd player, entrada USB e 

para cartão de memória
1 und.

Microfone com fio 16 und.

Microfone duplo sem fio 4 kits

Microfone lapela 1 und.

Microfone vara tipo boom 1 und.

Painéis Expositores Fotográficos 5 und.

Pedestal para Microfone 9 und.

Piano Digital-Marca Yamaha 1 und.

Porta banners 45 und.

Tela de Projeção 2 und.

Televisão 32 polegadas 1 und.

Televisão 42 polegadas 1 und.

Tenda teto piramidal 3mx3m tipo gazebo 10 und.

Tripé para câmera 3 und.

Tripé para caixa de som 4 und.



Acesse o site da Procce confira nossos

serviços e informações sobre a extensão e

cultura:

www.ufopa.edu.br/procce

Contato

Procce – Pró-Reitoria da Cultura, Comunidade e Extensão

Unidade Amazônia, Campus de Santarém

5º andar – salas: 526, 528, 530 e 532

E-mails:

procce@ufopa.edu.br

extensao@ufopa.edu.br

cultura@ufopa.edu.br

Telefones

2101-6514 (Secretaria Executiva),

2101-6529 (Diretoria de Extensão) e

2101-6528 (Diretoria de Cultura e Comunidade)

Sobre a Procce 
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