
 

             

        

 

                 

 

RESOLUÇÃO N
o
 021/2013-CONSAD, de 16 de maio de 2013. 

 

 

 

Estabelece as categorias de usuários habilitados a cadastrar-se 

no Sistema de Bibliotecas - SISBI, da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte - UFRN, regulamentado através da 

Resolução n
o
 004/2013-CONSUNI, de 05 de abril de 2013.  

 

 

A REITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, faz 

saber que o Conselho de Administração - CONSAD, no uso das atribuições que lhe confere o 

Artigo 19, Inciso XI, do Estatuto da UFRN, e 

CONSIDERANDO a necessidade de se estabelecer as categorias de usuários que 

poderão cadastrar-se para utilizarem o serviço de empréstimo no Sistema de Bibliotecas da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN; 

CONSIDERANDO o parágrafo único, do Art. 4
o
 da Resolução n

o
 004/2013-

CONSUNI, de 05 de abril de 2013, publicada no Boletim de Serviço n
o
 083/2013, de 06 de 

maio de 2013; 

 CONSIDERANDO o que consta no processo n
o
 23077.024490/2013-74,  

 

 RESOLVE: 

Art. 1
o
 Estabelecer as categorias de usuários habilitados a cadastrar-se no Sistema de 

Bibliotecas - SISBI, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN, 

regulamentado através da Resolução n
o
 004/2013-CONSUNI, de 05 de abril de 2013, 

conforme as seguintes características:  

I - alunos regulares matriculados com vínculo ativo em qualquer um dos níveis e 

modalidades de ensino;  

 II - alunos especiais matriculados com vínculo ativo em todos os níveis de ensino, 

durante a vigência da disciplina, mediante a assinatura de termo de compromisso;  

 III - alunos matriculados com vínculo ativo em cursos de atualização ou 

aperfeiçoamento, nas modalidades de Extensão ou Pós-Graduação;  

  IV - alunos oriundos de acordo cultural entre o Brasil e outros países, observadas 

condições estabelecidas em convênios com a UFRN; 

 V - alunos com matrículas autorizadas em condições de reciprocidade diplomática 

previstas em lei; 

 VI - alunos de outras instituições em condições estabelecidas em convênios com a 

UFRN; 

 VII - servidores do quadro da UFRN, inclusive os aposentados; 

 VIII - docentes visitantes, substitutos e colaboradores, durante a vigência dos 

respectivos contratos ou convênios; 
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 IX - pesquisadores, durante a vigência da bolsa de pesquisa; 

 X - servidores de outras instituições com lotação provisória, durante a vigência da 

prestação de serviços; 

 XI - tutores do ensino à distância. 

Art. 2
o
 Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho de Administração - 

CONSAD. 

Art. 3
o 

Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 
                                                                   

    Reitoria, em Natal, 16 de maio de 2013. 

                  

                  

        Ângela Maria Paiva Cruz 

                             REITORA          

 


