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Memo.Dir/042/IEB/25.08.2021   

  

De:   Diretoria   

Para:   CSA   –   Profª   Drª   Inês   Gouveia   

  

Assunto:   Interrupção   no   recebimento   de   propostas   de   novas   doações   de   acervo.   

  

Prezada   Presidente   da   CSA,   

  

O  Conselho  Delibera�vo  do  IEB,  em  reunião  realizada  em  24/08/2021,  analisou  o              

MEMO.  CSA/003/IEB/18.08.2021  e  aprovou  a  suspensão  temporária  do  recebimento  de            

propostas   de   doação   de   acervos   nos   seguintes   termos:     

1) Que  seja  temporária,  por  um  período  de  06  meses  (até  24/02/2022),  que              

podem   ser   prorrogados   por   mais   06   meses,    mediante   nova   aprovação   do   CD ;   

2) Que  a  suspensão  do  recebimento  de  novas  propostas  se  dê  sem  prejuízo  para               

o  fluxo  regular  de  apreciação  das  propostas  que  foram  apresentadas  ao  IEB              

até   a   data   de   aprovação   da   suspensão;   

3) Que  a  decisão  seja  informada  pelo  IEB  em  seu  site  e  outros  canais  de                

comunicação  e  que  um  informe  padrão  seja  transmi�do  aos  proponentes  que             

por  ventura  contatarem  à  Direção,  a  CSA,  bem  como  outras  instâncias  do  IEB,               

após   a   aprovação   da   medida   de   interrupção.   

.   
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Encaminhe-se  à  Comissão  de  Apoio  de  Acervos  do  IEB  para  ciência  da  deliberação,               

para  que  elaborem  a  minuta  de  resposta  padrão  a  ser  encaminhada  aos  proponentes  e  para                 

que  providenciem  a  publicação  na  página  do  IEB  (na  aba  correspondente  às  regras  para                

doação   de   acervos)   a   seguinte   mensagem:   

“Por  decisão  do  Conselho  Delibera�vo,  em  reunião  ordinária  realizada  em  24/8/2021,             

fica  suspenso  o  recebimento  de  novas  propostas  de  doações  até  o  dia  24/02/2022,  para  que                 

possam  ser  regularizadas  as  ações  referentes  às  incorporações  de  acervo,  interrompidas  em              

função   da   pandemia   de   COVID-19”.   

São   Paulo,   25   de   agosto   de   2021.   

Profª   Drª   Diana   Gonçalves   Vidal   

Diretora   

2 / 2                 
  

Documento reconhecido pela USP, validado em: https://uspdigital.usp.br/webdoc com o código: HD1Z-6ZIF-JEP6-49NF



USPAssina - Autenticação digital de documentos da USP

Registro de assinatura(s)  eletrônica(s)

Este documento foi assinado de forma eletrônica pelos seguintes participantes e sua autenticidade pode ser verificada
através do código HD1Z-6ZIF-JEP6-49NF no seguinte link: https://uspdigital.usp.br/webdoc

Diana Gonçalves Vidal
Nº USP: 2177609

Data: 25/08/2021 16:22


