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ACHADOS E PERDIDOS – REGRAS E PROCEDIMENTOS 
Casas de Hóspedes 

Casa de Hóspedes Estrangeiros 
 
A Prefeitura do Campus USP de Ribeirão Preto resolve definir os procedimentos referente a objetos 
achados e perdidos nas dependências das Casas de Hóspedes e da Casa de Hóspedes Estrangeiros. 

 

DA FINALIDADE 

Este documento define os procedimentos a serem seguidos na devolução por quem encontrou, 
guarda e devolução ao dono de objetos perdidos e encontrados, dentro das dependências da 
Instituição. 

 

DO PROCEDIMENTO OPERACIONAL 

• O item encontrado deverá ser entregue na Secretaria da Casa onde foi esquecido (Secretaria da 
Casa de Hóspedes Estrangeiros ou Secretaria das Casas de Hóspedes I e II) para que seja 
protocolado em ficha de registro e armazenado em local designado para este fim também na 
secretaria da respectiva Casa. 

• A ficha de registro deverá conter a especificação do item, data, hora e local em que foi 
encontrado. 

• Caso seja possível a identificação do(a) proprietário(a), a secretaria da respectiva Casa deverá 
entrar em contato com o(a) hóspede para passar as informações sobre os procedimentos e prazos 
da devolução. 

 

DA RESTITUIÇÃO 

• Para a retirada do objeto, o(a) hóspede deverá comparecer pessoalmente na Secretaria da Casa 
onde se hospedou, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, portando documento de identidade 
com foto e assinar o termo de retirada.  

• A entrega de objetos a terceiros somente será permitida mediante autorização por escrito, com 
assinatura original, cópia da cédula de identidade do(a) proprietário(a) e apresentação de 
documento de identidade com foto da pessoa autorizada a fazer a retirada.  

• Mediante solicitação e justificativa circunstanciada por escrito do proprietário(a), 
excepcionalmente, a chefia responsável pelo setor poderá solicitar o envio do objeto pelos 
Correios. Esse envio será efetuado mediante prévio pagamento bancário a ser efetuado pelo 
interessado (referente aos custos de envio) conforme as normas da PUSP-RP. O envio dependerá 
também da existência de contrato da PUSP-RP com empresa de Correio.  

 

DO DESTINO DOS BENS NÃO RECLAMADOS 

• Os objetos serão armazenados pelo prazo de 6 (seis) meses. Após esse período, a ficha de registro 
será mantida arquivada e os objetos que não forem reclamados e não retirados serão destinados 
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a uma instituição filantrópica ou descartados, ou outra destinação de acordo com a política 
institucional.  

• Documentos pessoais serão encaminhados para o departamento específico dos Correios. 

• O descarte ou doação dos itens deverá ser comunicado pela equipe do setor à respectiva chefia. 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

• Os hóspedes deverão ser orientados no ato do check-in (entrada) e do check-out (saída) que 
façam a verificação de seus pertences, bem como a ficarem atentos a seus pertences nas áreas 
comuns das Casas durante suas estadias. 

• As dúvidas ou omissões suscitadas na aplicação do presente regulamento serão suprimidas pela 
Prefeitura do Campus USP de Ribeirão Preto. 

• O presente regulamento entrará em vigor na data de sua publicação. 
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ANEXO 1 
 

FICHA DE REGISTRO E RETIRADA DE OBJETOS ACHADOS E PERDIDOS 
 

INFORMAÇÕES DO OBJETO 

Data: Horário: 

Local onde foi encontrado: 

Descrição do item: 

Encontrado por: 

 

IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO (QUANDO POSSÍVEL) 

Nome completo: 

Documento de identificação: 

Telefone 1:  Telefone 2: 

E-mail: 

Unidade: (    ) Brasileiro         (    ) Estrangeiro 

(    ) Aluno Graduação     (    ) Aluno Pós-Graduação     (    ) Docente     (    ) Funcionário     (    ) Externo 

Docente responsável: 

 

COMUNICAÇÃO AO PROPRIETÁRIO 

Data: Horário: E-mail enviado por:  

 

INFORMAÇÕES SOBRE A DEVOLUÇÃO 

Data: Horário: 

 

INFORMAÇÕES SOBRE O DESCARTE 

Data: 

Forma de descarte: (    ) Doação      (    ) Lixo      (    ) Outros (especificar):  

 
 
 
 

_________________________________ 
Assinatura do responsável pela retirada 

Nome completo: 
RG: 

________________________________ 
Responsável pela entrega 

(assinatura e carimbo) 
 

 



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
Prefeitura do Campus USP de Ribeirão Preto 

 

  
 

ANEXO 2 
 

FICHA DE AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE OBJETOS ACHADOS E PERDIDOS A TERCEIRO  
 
 
Eu, _____________________________________________________________________, RG nº 

___________________, órgão emissor ____________, autorizo _____________________ 

________________________________________________, RG nº ___________________, órgão 

emissor ____________, a retirar o bem _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(descrição do bem), junto à Secretaria das Casas de Hóspedes / Casa de Hóspedes Estrangeiros 

 

A retirada do bem poderá ser feita de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, mediante apresentação 

de documento de identidade com foto, além deste documento devidamente assinado acompanhado 

de cópia simples do documento de identidade do(a) proprietário(a) do bem. 

  

 

 

______________________, ______ de _________________ de  ________. 
(cidade)                            (dia)                               (mês)                                (ano)  

 

 

 

 

______________________________________ 

Nome completo e assinatura 

 

 


