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1APRESENTAÇÃO

Nos últimos anos, diversas normativas do Governo

Federal passaram a determinar que todas as doações para

entidades federais devem utilizar o sistema

(https://doacoes.gov.br).

Desta forma, o Sistema de Bibliotecas da Universidade

Federal de Uberlândia (SISBI/UFU) o instituiu como sistema

único para o recebimento de ofertas de doações.
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https://doacoes.gov.br/
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Com um único usuário e senha você poderá utilizar todos

os serviços públicos digitais que estejam integrados com a

Conta gov.br.

Para acessar ao Doações, é necessário estar

cadastrado na Conta gov.br.

Caso você já tenha uma Conta gov.br, vá para a página

21 (CADASTRO DA DOAÇÃO NO DOAÇÕES GOV.BR).

CONTA GOV.BR
1

http://faq-login-unico.servicos.gov.br/en/latest/index.html
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http://faq-login-unico.servicos.gov.br/en/latest/index.html


2.1Criação de conta de acesso

Clique no botão Crie sua conta gov.br na tela do 

https://acesso.gov.br;
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https://acesso.gov.br/


orientações para criar uma conta de acesso

Selecione a opção Número do CPF
2
;
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http://faq-login-unico.servicos.gov.br/en/latest/_perguntasdafaq/contaacesso.html


Preencha CPF, Nome, e marque as opções Li e estou de 

acordo com os Termos de uso e Não sou um robô. Clique no 

botão Avançar;
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Responda as perguntas relacionadas as suas informações 

pessoais. Clique no botão Avançar;
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Selecione a opção que deseja receber o código, preencha o 

conteúdo da opção (e-mail ou telefone celular) e clique no botão 

Avançar;
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Digite o código de acesso e clique no botão Avançar;
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Preencha com a senha escolhida e clique no botão Concluir

para finalizar o cadastro;

Sua Conta gov.br foi criada.
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2.2Recuperação de senha

Na tela inicial (https://acesso.gov.br), digite o CPF e clique no 

botão Avançar;
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https://acesso.gov.br/


Marque a opção Não sou um robô e clique em Avançar;
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orientações para recuperar a conta de acesso

Recuperar por e-mail
3
:
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http://faq-login-unico.servicos.gov.br/en/latest/_perguntasdafaq/formarrecuperarconta.html


Marque a opção Não sou um robô e clique em Enviar código;
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Abra o e-mail e busque o código de acesso encaminhado;
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Digite o código de acesso e clique no botão Avançar;

16



Defina a senha e clique no botão Concluir para finalizar a 

recuperação da sua conta por e-mail;
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Marque a opção Não sou um robô e clique em Enviar código;
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Conferir a mensagem recebida e digitar o código no campo 

Código de 6 caracteres e clique no botão Avançar;
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Defina a senha e clique no botão Concluir para finalizar a 

recuperação da sua conta por SMS.
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3CADASTRO DA DOAÇÃO NO DOAÇÕES GOV.BR

1ª FASE - Oferta da doação - Para iniciar uma doação para as 

Bibliotecas UFU, acesse https://doacoes.gov.br, clique no botão 

Entrar, selecione a opção Sou um usuário privado clique em 

Entrar com gov.br;
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https://doacoes.gov.br/


Acesse a conta informando o CPF e clicando em Continuar
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Digite a senha da sua conta gov.br e clique em Entrar;
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Verifique se seu nome aparece no canto superior direito e clique 

em Quero doar;
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Antes de iniciar o processo de doação, sugerimos que faça um 

rascunho com as informações que serão solicitadas pelo 

Sistema. Tenha em mãos:
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 Dados das obras: autor, título, edição e data;

 Valor de mercado: valor de mercado de cada item;

 Fotos: foto unitária ou de todos os títulos, se for o caso.

Obs.: Na página 27 consta o detalhamento destas informações.



Etapa 1 – Identificação do doador: Confirme os dados 

preenchidos e clique em Próximo;
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Etapa 2 – Doação: Informe os dados da(s) obra(s), conforme 

abaixo, e em seguida clique em Próximo:

Título: Doação de livros;

Tipo de material/Serviço: Permanente;

Categoria do Material/Serviço: Coleções e Materiais

Bibliográficos;

Descrição: Nesse campo é necessário elencar informações dos

materiais a serem doados, conforme sugestão a seguir, bem

como o valor individual em caso de doação de mais de uma

obra:

- Autor(es): Informar o(s) autor(es) da obra;
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Título: Informar o título completo e, se for o caso, o subtítulo;

Edição: informar, se tiver;

Data de publicação: informar o ano que a obra foi publicada. Em

caso de várias opções, informar o ano mais atualizado.

Justificativa da doação: caso queira, justifique;

Quantidade: Informe a quantidade total de itens;

Fornecimento em: Selecione UN;

Valor de mercado: Some os valores fornecidos no campo

Descrição;
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Localização do bem ou local de prestação do serviço: Informe a

cidade onde os bens estão localizados;

Possui Ônus ou Encargos: selecionar a opção Não;

Possui Donatário: selecionar a opção Sim;

Data Limite de manifestação de interesse e autorização de

publicação: o sistema automaticamente sugere 2 dias após a data

vigente, porém solicitamos alterar para 5 dias após a data do

anúncio.

Revise as informações e clique em Próximo.

Nota: Em casos de doações com grande quantidade de títulos e

exemplares, solicita-se entrar em contato com sesel@dirbi.ufu.br para

verificar a necessidade de uma avaliação prévia.
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Exemplo de preenchimento:
30



Etapa 3 – Donatário: Informe o (órgão) e, em seguida, clique 

em Próximo;

Órgão: 26274 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA

Entidade do Donatário: 154043 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE UBERLANDIA
Nota: ainda não foi possível inserir o Sistema de Bibliotecas como opção de Entidade do Donatário. 

Mensagem ao Donatário: Destinado ao Sistema de Bibliotecas.
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Etapa 4 – Fotos: Clique em + Procurar para selecionar as fotos 

do(s) item(ns) ofertado(s) em seu dispositivo. Depois de 

inseridas as fotos, clique em Próximo;

32



Etapa 5 – Resumo: Revise as informações e, caso alguma

esteja incorreta, clique em Voltar para efetuar as correções

necessárias.

Caso esteja tudo certo, clique nas caixas de seleção para

fornecer as declarações necessárias e, em seguida, clique em

Enviar para Autorização de Publicação;

Encaminhe um e-mail para sesel@dirbi.ufu.br, informando o

número do anúncio. Isso possibilitará ao setor responsável o

pronto acompanhamento.
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mailto:sesel@dirbi.ufu.br
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Etapa 5 – Resumo



Parecer e autorização em relação à doação:

Após enviado o anúncio é analisado pelo donatário e

disponibilizado no sistema Doações para visualização e

demonstração de interesse, se for o caso;

Após demonstração de interesse o doador deve autorizar a

doação utilizando o menu “Autorizar Doação”;
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Após selecionar a opção “Autorizar Doação” no menu. O

doador deve clicar no ícone do “Martelo” que aparece no final da

página, conforme destacado na tela abaixo:
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Na próxima caixa o doador deve manter ou alterar a quantidade de itens a serem

doados e clicar em “Confirmar”:



Após confirmar o doador deve clicar em “Finalizar

Autorização”:
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E finalmente o doador deve clicar em “Sim” na última caixa do

processo de autorização da doação:



Desta forma, fica concluída a primeira etapa do processo de

doação. A Biblioteca entrará em contato por e-mail informando

sobre a recusa ou aceitação da doação, bem como os demais

procedimentos conforme o caso.
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4ENTREGA DA DOAÇÃO NA BIBLIOTECA 

CENTRAL SANTA MÔNICA

O envio das doações será alinhado por e-mail. As doações

devem ser entregues na Biblioteca Central Santa Mônica.
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O Termo de doação deverá ser assinado via Processo que será 

aberto no Sistema Eletrônico de Informações (SEI);

Caso prefira, as obras podem ser enviadas via Correios para:

Universidade Federal de Uberlândia

Campus Santa Mônica

Biblioteca Central Santa Mônica - Setor de Seleção 

e Aquisição

Avenida João Naves de Ávila, nº 2121 – Bloco 3C –

Bairro Santa Mônica – Uberlândia-MG – 38.400-902
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As Bibliotecas UFU agradecem a sua doação!
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Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal de Uberlândia

Avenida João Naves de Ávila, nº 2121 – Bloco 3C – Campus Santa Mônica

Bairro Santa Mônica – Uberlândia-MG – 38.400-902

Setor de Seleção e Aquisição

Telefone: +55 34 3239 4258

e-mail: sesel@dirbi.ufu.br

Fax: +55 34 3239 4267

www.bibliotecas.ufu.br

https://www.bibliotecas.ufu.br/unidades-organizacionais/setor-de-selecao-e-aquisicao
mailto:sesel@dirbi.ufu.br
https://www.bibliotecas.ufu.br/
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