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Coordenações Gerais do Cehibra e do MuseuCoordenações Gerais do Cehibra e do Museu Unidade CentralUnidade Central

Comissão Permanente
de Acervo

Comissão Permanente
de Acervo

Unidade CentralUnidade Central Procuradoria JurídicaProcuradoria Jurídica
Conselho DiretorConselho Diretor

Início

 Identificar as 
necessidades de 

complementação, 
atualização e 

desenvolvimento do 
acervo

 Identificar 
responsáveis e 
definir equipes  

para as atividades,  
estudos e pesquisas 

destinadas ao 
desenvolvimento 

 Identificar e 
planejar o 

recebimento do 
acervo produzido a 

partir das atividades 
internas

Executar, estudos e 
pesquisas para 

desenvolvimento do 
acervo

Emitir relatório 
técnico sobre o 

desenvolvimento do 
acervo

Relatório Técnico sobre 
o desenvolvimento do 

acervo

Realizar visita 
técnica ao acervo a 
ser adquirido (por 

compra ou doação). 

A CPA analisa o 
processo e emite o 

parecer

Iniciar processo 
administrativo e 

submeter à CPA e 
ao Condir se 
necessário

Relatório técnico do 
processo de 

aquisição

Fim

É necessário 
submeter o processo 

à CPA?

Fim

Parecer sobre a 
aquisição CPA

É necessário 
submeter o 
processo ao 

Condir?

O Condir analisa o 
processo e emite o 

parecer

Parecer sobre a 
aquisição Condir

Sim

O parecer foi 
favorável?

O parecer foi 
favorável?

Fim

Não

Não

Receber o acervo e 
proceder o 

tratamento técnico 
necessário

Avaliar as atividades 
para desenvolvimento 

do acervo

Emitir relatório 
técnico para 

subsidiar o relatório 
anual de gestão

Não

Sim

O acervo será 
produzido 

internamente nas 
atividades da 

Fundaj?

Não

Sim

Encaminhar 
processo de 

aquisição de acervo 
(compra ou doação)

Não

Encaminhar 
processo de 

aquisição

Executar Processo 
de Aquisição

Processo de 
Aquisição do acervo

Sim

Elaborar 
documento 

formalizando a 
aquisição

Termo de Cessão 
e Uso do Acervo

Providenciar 
assinatura das 

partes e publicação 
do documento

Documento 
publicado no DOU

Encaminhar o 
processo às 

Coordenações-Gerais 
para providências e 
acompanhamento

Elaborar contrato 
de compra e venda 
ou termo de doação

Contrato de Compra 
e Venda ou Termo 

de Doação

 Processo 3 - Desenvolvimento (aquisição, por doação ou compra, e produção) de acervo.

Sim

Ficha cadastral de 
projeto/atividade
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