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REFERÊNCIA

Circular nº 1/2017/2017/ Ref/ AUsu /BCE / AUsu/BCE /BCE

Em 09 de março de 2017.

Para: todas as Unidades Acadêmicas da Universidade de Brasília.
Assunto: procedimento de u韜�lização e reserva dos Laboratórios de Acesso Digital da Biblioteca Central.
A Biblioteca Central possui dois Laboratórios de Acesso Digital para a comunidade
acadêmica, um des韜�nado às ações de capacitação da Biblioteca (LAD 1) e outro voltado à u韜�lização dos
computadores e internet (LAD 3).
Informamos que o LAD 1 possui 35 computadores para o atendimento das demandas da
Biblioteca Central (BCE), não sendo sua ﬁnalidade a u韜�lização do espaço para aulas durante todo o
semestre. Para que o servidor (docente ou técnico administra韜�vo) o u韜�lize em situações esporádicas é
necessário solicitar o agendamento com prazo máximo de 15 dias da data pretendida, por meio do e‐mail
informacoes@bce.unb.br. ou via SEI. Solicitações feitas com mais antecedência que o período es韜�pulado
não serão atendidas.
O LAD 3 dispõe de 30 computadores para uso iden韜�ﬁcado por parte da comunidade
acadêmica (alunos de graduação, alunos de pós‐graduação, servidores e ex‐alunos associados na Alumni)
com cadastro regular e sem pendências registradas no sistema da BCE, mediante a apresentação da
iden韜�dade estudan韜�l ou documento de iden韜�ﬁcação com foto. Estes equipamentos são disponibilizados
para o apoio exclusivamente em a韜�vidades de estudo e pesquisa. Veriﬁcado o uso para a韜�vidades com
outros ﬁns ou suspeitas, será solicitada a saída do usuário e o mesmo ﬁcará bloqueado para u韜�lizar o
serviço novamente. No caso da u韜�lização para a韜�vidades irregulares ou criminosas, a BCE informará às
autoridades competentes.
Ressaltamos que o uso dos equipamentos e do laboratório não é aberto à comunidade
externa ou a alunos com vínculo especial.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por Fernando César Lima Leite, Diretor(a) da Biblioteca
Central, em 20/04/2017, às 09:15, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento na Instrução
da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.
A auten韜�cidade deste documento pode ser conferida no site
h猄p://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 0919350 e
o código CRC 7D8DA474.
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