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Inicio

1.Material
encontrado.

1.É encontrado algum material no laboratório (pendrive, óculos,
chaves, bolsas, e etc.)

2.Um chamado deve ser aberto no sistema helpdesk contendo os
dados do objeto encontrado. Objetos pequenos devem ser
colocados em envelopes. Objetos maiores como bolsas, mochilas e
blusas devem receber uma etiqueta de identificação.
2.Identificação

T. I. Acadêmico

A identificação deve conter o laboratório onde foi encontrado,
máquina (se for o caso), data/hora e cod. do chamado. Na utilização
dos envelopes deve-se incluir uma descrição simples do objeto. EX:
”Pendrive vermelho Kinston 8G”.

3.Documentação

4.Armazenamento

5.Recuperação

3.O formulário de entrega deverá ser preenchido com os dados de
ENTREGA e o código do chamado que foi aberto, no campo recebido
por (nome) deve ser preenchido com o nome do funcionário da
coordenação que está recebendo o objeto e sua assinatura.
No caso do objeto ser retirado ainda no TI por seu proprietário
deve-se solicitar um documento do mesmo, no campo recebido por
(nome) coloca-se o nome da pessoa assim como colhe sua
assinatura.
Na linha em branco abaixo no nome deve ser anotado o número do
documento e o tipo (RG, CPF, RA,...)

4.O objeto deve ser então entregue o quanto antes na coordenação
da EEP.

5.Caso o proprietário entre em contato, informamos simplesmente
que todos os objetos encontrados são encaminhados para a
Coordenação da EEP.
Apenas em casos que o usuário ainda se encontra na Fumep e
buscará seu pertence no mesmo instante deve-se interromper o
processo após a etapa de Documentação, entregar o pertence e
colocar um assentamento no chamado aberto.
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