
INSTITUTO FEDERAL DE GOIÁS (IFG) – CAMPUS CIDADE DE GOIÁS 

BACHARELADO EM CINEMA E AUDIOVISUAL (BACINE) 

NÚCLEO DE PRODUÇÃO DIGITAL – GOIÁS (NPD-GOIÁS) 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA RETIRADA E 

DEVOLUÇÃO DE EQUIPAMENTOS PELOS 

ESTUDANTES DO BACINE/IFG NO NPD-GOIÁS. 

 

1. O agendamento dos pedidos de retirada de equipamento deverá ser feito com 

pelo menos uma semana de antecedência, de modo a permitir a separação e a 

quarentena preventiva dos equipamentos. O canal de atendimento é o email 

npdgoias@gmail.com. 

2. A prioridade de agendamento são os projetos de Trabalho de Conclusão de 

Curso (TCC) do Bacharelado em Cinema e Audiovisual (Bacine) do IFG – 

Cidade de Goiás. Porém, o NPD-Goiás continua disponível para 

agendamentos das demais modalidades de produção, como projetos de 

ensino, pesquisa e extensão; trabalhos artísticos da comunidade vilaboense; e 

demais produções. 

3. No caso de conflitos de datas/horários e disponibilidades, caberá à 

coordenação do NPD-Goiás comunicar aos interessados e propor novas datas 

ou configurações diversas dos empréstimos. 

4. A retirada dos equipamentos se dará em local, data e horário pré-estabelecido, 

que será informado pelo NPD-Goiás juntamente à resposta de agendamento 

por email. 

5. O responsável pela retirada dos equipamentos no NPD-Goiás deverá 

comparecer pontualmente para a retirada, usando máscara e demais EPIs que 

julgar necessário. O solicitante deverá fazer a retirada do material no local 

indicado, avaliar a conformidade dos equipamentos e fazer o transporte, 

evitando ao máximo o contato com o servidor que fará a entrega. 

6. O NPD-Goiás exige que os equipamentos sejam usados perante as 

recomendações e protocolos de boas práticas diante da pandemia de COVID-

19 e que, enquanto não houver uma cartilha específica, sejam as orientações 

do Sindcine: 

mailto:npdgoias@gmail.com


http://www.sindcine.com.br/Store/Arquivos/manualgeralcovd19bb-

30setarev01.pdf 

7. O NPD-Goiás não tem em seu acervo EPIs e demais equipamentos de 

segurança em geral, cabendo ao locatário providenciar os mesmos. 

8. O NPD-Goiás não se responsabiliza pela segurança das produções e nem 

pelas consequências das mesmas. 

9. O responsável pela devolução dos equipamentos no NPD-Goiás deverá 

comparecer pontualmente para a entrega, em local e em data e horário 

indicados pelo NPD-Goiás, usando máscara e demais EPIs que julgar 

necessário, evitando ao máximo o contato com o servidor que fará a entrega. 

10. O NPD-Goiás recomenda aos interessados que fotografem os equipamentos 

no momento da entrega, pois, como os mesmos serão deixados em 

quarentena, a vistoria de entrega será feita dias depois e essas imagens 

poderão salvaguardar o responsável no caso de divergências. 

11. Todas as medidas de segurança em relação à pandemia de COVID-19 são 

obrigatórias durante todo o tempo em que os responsáveis pela retirada e/ou 

devolução dos equipamentos no NPD-Goiás permanecem nas mediações do 

campus IFG – Cidade de Goiás. 

12. É proibida a circulação dos responsáveis pela retirada e/ou devolução dos 

equipamentos no NPD-Goiás no campus IFG – Cidade de Goiás além do 

trajeto estritamente necessário, assim como é proibida a permanência além do 

prazo estritamente necessário para retirada e/ou devolução dos equipamentos 

no NPD-Goiás. 
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