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UTILIZAÇÃO DAS BIBLIOTECAS PELOS RESIDENTES E INTERNOS DA FAMED E
HUS E FUNCIONÁRIOS DA EBSERH

1) Residência
- status de curso de especialização;
- duração de 2 a 3 anos;
- podem ser matriculados no HU, MEAC e Santa Casa de Sobral;
- são três residências, a saber: Residência Médica, Residência Multiprofissional (dividida
em: Multiprofissional, Enfermagem, Traumatologia Bucomaxilofacial e Obstetricia) e
Residência em Farmácia Hospitalar;
- em seus respectivos regimentos consta que a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação
emite os certificados, portanto as secretarias encaminham os alunos para a biblioteca a fim
de ser dado o nada consta;
- porém o certificado só será dado a quem atingir as médias estabelecidas;
- aqueles que não atingem fazem jus somente a uma declaração e para essa não é
solicitado nada consta, pois é emitida pelas secretarias das residências.
A BU deverá elaborar documento para enviar semestralmente aos interessados
disciplinando que em todos os casos deve ser solicitado o nada consta do aluno.
2) Internato
- realizado nos últimos dois anos do curso de graduação em medicina (semestres 9, 10, 11
e 12);
- vagas ofertadas no complexo hospitalar da UFC;
- quem pode fazer: alunos de graduação em medicina da UFC e de outras Universidades ou
Faculdades conveniadas (geralmente a maioria não tem matrícula dada pela UFC);
- ao concluírem o internato alunos de outras universidades e faculdades recebem, da
Faculdade de medicina da UFC, documento comprobatório das atividades realizadas
durante o período sem necessidade de obtenção de nada consta da biblioteca;
- seus diplomas são expedidos pelas suas instituições de origem.
De acordo com a resolução nº02/CONSUNI, de 11 de abril de 1994, “serão considerados
usuários especiais, por solicitação do diretor do centro ou faculdade, os bolsistas da Capes
e do CNPq e pessoas ligadas a convênios executados pela universidade, e os alunos de
cursos especiais, por indicação dos respectivos coordenadores”.
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Enquadram-se na categoria de usuários especiais. Utilizar formulários disponíveis no
site da BU para essa categoria de usuário. Enviar semestralmente aos interessados
documento disciplinando que em todos os casos deve ser solicitado o nada consta
do aluno.
3) Funcionários da EBSERH
A EBSERH é uma empresa pública, vinculada ao Ministério da Educação, que presta apoio
à Universidade na gestão do Hospital Universitário e da Maternidade Escola.
Os funcionários não têm vínculo empregatício com a UFC, assim não deverão ter
acesso ao empréstimo de material das bibliotecas, a não ser que haja um convênio.
Fica reservado para esse caso o direito à consulta local ao acervo.
Assim, é importante sempre atentar para o nome do órgão nos cabeçalhos dos
contracheques apresentados no ato da solicitação de cadastro na biblioteca.
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