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FORMULÁRIO PARA A AVALIAÇÃO DE PEDIDOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS – COPI/REJ 

Enviar este formulário e demais documentos ao email copi.ufg@gmail.com  

 

DADOS DO SOLICITANTE 

 
Professor responsável pelo equipamento: 

 

 
E-mail e telefone para contato: 

 

 
Nome e descrição do equipamento: 
 

 

 
Local de instalação do equipamento: 

 

 
Outros docentes que utilizam o equipamento: 
 

 

 
Projetos e número de cadastro SAP dos projetos que 
se utilizam do equipamento: 
 

 

 
Alunos de Iniciação Científica que utilizam o 
equipamento: 
 

 

 
Alunos de pós-graduação que utilizam o 
equipamento: 
 

 

 
Ano em que o equipamento foi adquirido: 
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O equipamento foi adquirido por:     (    ) recursos de agencias de fomento (CNPq, FAPEG 
e outros) 

(    ) recursos da UFG destinado as Unidades para 
aquisição de capital 

(    ) recursos editais institucionais (FINEP) 

(    ) recurso próprio 

O equipamento é multiusuário:  (    ) Não 

(    ) Sim. Justifique: 

O docente responsável pelo equipamento 
possui projeto financiado em andamento 
que necessite da utilização do mesmo: 

(    ) Não 

(    ) Sim. Justifique: 

 

Outros docentes que possuem projetos 
financiados em andamento e que necessitam 
da utilização do mesmo: 

(    ) Não 

(    ) Sim. Justifique: 

 

Projetos cadastrados no SAP de outros 
docentes que necessitam do equipamento 

(    ) Não 

(    ) Sim. Coloque o título e o código do(s) projeto(s): 

Se já realizou alguma avaliação do 
equipamento, descrever aqui o possível 
problema do mesmo. 

 

Se já realizou alguma avaliação do 
equipamento, colocar aqui o valor 
aproximado do conserto do equipamento. Se 
já realizou algum tipo de orçamento favor 
enviar em anexo por email. 
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Ano de fabricação do equipamento  

Há quanto tempo está parado pelo defeito:  

Qual é o provável defeito do equipamento:  

Contatos de empresas que prestam serviço 
de manutenção deste equipamento 

 

     

 

 

_____________________________________ 

Assinatura do professor proponente 

 


