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Regulamento Interno - Biblioteca do Centro de Engenharia Biomédica (CEB) 
da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) 
 

I - Da Biblioteca 
 
Artigo 1º - A Biblioteca do Centro de Engenharia Biomédica (CEB) tem como objetivo ser 
uma biblioteca especializada nas áreas de tecnologia da saúde que envolvem diretamente 
todas as áreas da Engenharia Biomédica, incluindo a sub-área de Engenharia Clínica, e a 
área de Física Médica. A Biblioteca atua com dois focos: o foco acadêmico, voltado para os 
discentes, docentes e pesquisadores, visando adquirir, organizar, disseminar e recuperar 
informação científica para uso acadêmico; e o foco na documentação das tecnologias de 
saúde, voltado para Engenharia Clínica, visando à guarda, organização e recuperação de 
informações para a instalação e manutenção de equipamentos odonto-médico-
hospitalares. 
 
A Biblioteca está subordinada administrativamente ao CEB, e tecnicamente à 
Coordenadoria do Sistema de Bibliotecas da UNICAMP (SBU), como seu órgão de 
coordenação, conforme dispõe o Artigo 9º da Deliberação CONSU A-4, de 01/06/2005. 
 
§ Único – A Biblioteca segue integralmente as normas e procedimentos definidos pelo 
SBU. 
  
II - Do Horário de Atendimento 
 
Artigo 2º - O horário de atendimento ao público da Biblioteca é de segunda a sexta-feira, 
das 8:30 às 17:15 h.  
 
III - Do Acesso e Consulta de Material no Local 
 
Artigo 3º - A Biblioteca está franqueada à comunidade em geral para consulta de material 
bibliográfico, disponibilizando seus acervos, serviços e espaço para estudo.  
 
IV - Do Empréstimo Domiciliar 
 
Artigo 4º - É facultada às Bibliotecas do SBU a decisão sobre a liberação de materiais 
bibliográficos específicos. Os casos especiais referentes a circulação pela Biblioteca do CEB 
e permitidos pelo sistema de gerenciamento de bibliotecas da UNICAMP são: 
 
§ 1º - Não circulam: as obras de consulta e obras de referência . Pode haver exceção no 
caso das obras de consulta se a sua circulação se restringir ao período noturno. Neste caso, 
o usuário deverá devolver a obra no horário estipulado pela Biblioteca no dia seguinte ao 
do empréstimo do material. Casos particulares serão decididos pela Comissão da 
Biblioteca.  
 
§ 2º - Circulam empréstimos com prazo máximo de 7 dias: os materiais bibliográficos  
indicados por professores de disciplinas vinculadas as áreas de atuação do CEB e do 
Departamento de Engenharia Biomédica (DEB), bem como outros materiais com alta 
demanda de empréstimos. 
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§ 3º - Circulam com acesso restrito aos usuários cadastrados em projetos específicos:  
 
I. Obras do projeto “Bibliografia CEB”: livros comprados com verba do CEB para uso por 
funcionários do Centro em suas rotinas de trabalho;  
 
II. Obras adquiridas com verba de projetos de pesquisa coordenados por pesquisadores 
lotados e associados ao CEB, enquanto indicado pelo pesquisador; 
 
III. Manuais de equipamentos odonto-médico-hospitalares em quaisquer meios (impresso, 
disquete, pen-drive, slides, microficha, CD), cujo empréstimo será somente para pessoas 
autorizadas pela Comissão da Biblioteca.  
 
§ 4º - Outros casos excepcionais poderão ser decididos pelo responsável pela Biblioteca 
e/ou pela Comissão da Biblioteca. 
 
V - Das Disposições Gerais 
 
Artigo 5º - Os casos omissos neste Regulamento serão analisados e resolvidos pela 
Comissão da Biblioteca. 
 
Artigo 6º - Este Regulamento entrará em vigor na data de sua publicação, conforme 
aprovação pela Comissão da Biblioteca, em reunião ordinária de 05/05/2016, ficando 
revogada as disposições em contrário. 
 


