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1 -   APRESENTAÇÃO 

  

 Apresenta-se ações já implementadas e ações pensadas para uma Biblioteca-BJB alinhada 

às tendências contemporâneas que dizem respeito à conceitualização de instituição biblioteca e ao 

desenvolver de seus objetivos e práticas (consoante pauta o Plano de gestão: 2017-2021, da 

Reitoria da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”), isto, claro, levando-se em 

consideração o cenário atual e de um futuro breve em que se encontra e se encontrará inserida a 

Biblioteca-BJB, caracterizado por extrema escassez de recursos (humanos, financeiros, 

estruturais). Salienta-se que tal cenário, aliás, [re]força a necessidade de se buscar a inovação, 

esta entendida – em meio ao conceito de biblioteca –, sobretudo, como atitude que busque a 

melhoria do desenvolver de um ato ou a insurgência de outro ato que venha a propiciar algo que, 

dentro do âmbito do conceito de biblioteca, mostre-se como bom à comunidade de pessoas 

coberta pela biblioteca. Para isso, alguns pontos-chaves, que serão delineados ao longo deste 

documento, podem pautar a inovação em meio a um contexto de ambiente de informação, quais 

sejam: autonomização, criação, desburocratização, dinamização, interação, otimização, 

simplificação. 

 

2 -   PRIORIDADE À MEDIAÇÃO DE RELAÇÕES/OFERTA DE SERVIÇOS 

 

Considerando-se a missão da Rede de Bibliotecas Unesp, qual seja ela a de “disponibilizar 

a informação, apoiando as atividades de ensino, pesquisa e extensão, contribuindo para a 

melhoria de vida do cidadão” e, particularmente, a finalidade/missão da Biblioteca-BJB –  

delineada e articulada desde a inauguração da biblioteca, em janeiro de 2016 –, que “visa a 

interação/emancipação do sujeito informacional em contextos de recepção/mediação/produção de 

https://goo.gl/238f13
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conhecimento”, vem-se trabalhando na Biblioteca-BJB, durante o ano de 2017, como assim o foi 

também durante o ano de 2016, o foco de suas atividades concentrado nas relações, 

principalmente entre pessoas e entre pessoas e informação (independentemente de sua ordem: 

científica, cidadã, etc.). Assim sendo, em âmbito geral – e se levando em consideração a falta de 

recursos (pessoal, estrutura física/equipamentos, pecúnia) para o desenvolvimento de atividades 

de inovação que demandam mais labor técnico (como poderiam o ser, por exemplo, o 

desenvolvimento de ações relacionadas à bibliometria, à competência/literacia informacional) –, 

a prioridade do trabalho a ser desenvolvido a curto/médio prazo, assim como já o foi durante o 

primeiro ano de Biblioteca-BJB e o é hoje em dia, será a mediação de relações, visando a 

apropriação do espaço da biblioteca/sentimento de pertencimento ao organismo biblioteca por 

parte da comunidade, precisamente mediante: 1) prioridade ao atendimento/serviços e 2) relação 

com/entre/junto à comunidade.  

 

 

      Biblioteca-BJB – 2017 
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Tal plano de trabalho, à primeira vista, não se apresenta como algo que contenha em si 

alguma inovação; no entanto, o desenho de uma biblioteca pensado nesses moldes acaba por 

gerar inovações na forma com que a comunidade de pessoas imersas no contexto do ambiente de 

informação relaciona-se entre si e com os recursos de informação, algo que, em comparação 

àquilo que se encontra em demasiados contextos de ambientes de informação existentes no Brasil 

(contextos nos quais se dá demasiado valor a práticas/técnicas//hábitos/fazeres que, quiçá, em 

meio aos dias de hoje, mostram-se obsoletos), coloca-se como uma tendência mais atual, 

contemporânea (como pontua o Plano anual de atividades - 2017, da Reitoria da Universidade 

Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”): um ambiente que proporciona o desenvolvimento 

de atividades diversas, espaço de múltiplas linguagens, propicia trocas efetivas, interações, um 

centro de sociabilização, aprendizagem e de convivência (como o desejado/planejado pelo Plano 

de gestão: 2017-2021, da Reitoria da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”), 

dinâmico, incitando as mais diversas relações e, por conseguinte, criações – espaço fundamental 

dentro desse câmpus da Unesp, particularmente, haja vista a carência de espaços estudantis/de 

sociabilização nos próprios da unidade –; uma unidade de informação que pensa em focar as suas 

atenções nas fontes de informação disponibilizadas de modo online – e não mais nos documentos 

apresentados em suportes físicos –, na conquista da informação por meio dessas fontes – e não só 

–, nas relações, na mediação, na oferta de serviços, serviços desenvolvidos e oferecidos de forma 

cooperativa e em rede. 

A prioridade a ser dada às atividades vinculadas com atendimento da comunidade e 

oferecimento de serviços fazem, ademais, a biblioteca emergir como uma eficiente plataforma 

de serviços de informação. Para além dos serviços de informação “tradicionais” oferecidos por 

bibliotecas universitárias (como empréstimo de livros, reserva de documentos, serviço de 

Empréstimo Entre Bibliotecas - EEB), importante é que as bibliotecas universitárias foquem as 

suas atividades também em serviços de ensino/aprendizagem, de competência/literacia 

https://bibliotecaunespsjbv.files.wordpress.com/2016/02/plano-anual-20171.pdf
https://goo.gl/238f13
https://goo.gl/238f13
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informacional, bibliométricos, de orientação efetiva às pessoas no que toca a todos os processos 

envolvidos no âmbito dos fluxos informacionais – inclusive a se utilizar de recursos em linha 

para tal –; o bibliotecário, pois, deve emergir como infoeducador. 

A Biblioteca-BJB já hoje se coloca como plataforma de serviços de informação, 

sobretudo porque hoje coloca o foco de seu trabalho justamente, entre outros fatores, sobre o 

atendimento e os serviços ofertados; no entanto, em meio ao atual cenário, consegue oferecer de 

maneira consolidada e efetiva quase que somente (quase pois a Biblioteca-BJB oferece alguns 

serviços que não os tradicionais, os quais são abordados na sessão ulterior) serviços de 

informação “tradicionais” (empréstimo de livros, EEB, etc.). Pensa-se, em um futuro não muito 

próximo, haja vista o cenário em que se encontra imersa a Biblioteca-BJB, de escassez de todo 

tipo de recurso, na biblioteca do Câmpus Experimental de São João da Boa Vista da Unesp como 

uma eficiente plataforma de serviços de informação; e não só: pensa-se em uma biblioteca em 

consonância com as tendências contemporâneas, que hoje devem voltar seu foco de atuação para 

a aprendizagem/aprendizado das pessoas – contando com ambientes propícios a trocas, interações 

e criações –, para o oferecimento de serviços de informação apoiados pelas tecnologias digitais 

em linha, para as fontes digitais de informação/conteúdo; e focar menos em acervos físicos, em 

técnicas, procedimentos e rotinas consagrados da área. A ideia, ao menos, foi semeada junto do 

nascimento da Biblioteca-BJB, precisamente no ano passado; amadurece e até mesmo já colhe 

frutos, mesmo que pequenos; pequenos mas importantes, principalmente a operação da ideia de 

biblioteca com foco total nas pessoas, e em cada pessoa, por meio do trabalho de priorização ao 

atendimento/serviços e da relação com/entre/junto à comunidade.  

 

3 -   AÇÕES DESENVOLVIDAS 
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Sempre visando a proximidade/contato junto às pessoas/comunidade – a qual, no caso 

específico do Câmpus Experimental de São João da Boa Vista, composta majoritariamente por 

graduandos com faixa etária situada entre os 17-25 anos de idade, utiliza maciçamente as redes 

sociais (comprovação efetuada mediante método empírico de “estudo de usuários” realizado 

durante o decorrer do ano de 2016) –, considerando-se pois os dois pilares em que se devem 

fundamentar o trabalho da BJB, de acordo com seu Plano anual de atividades - 2017 (a saber: 

prioridade ao atendimento/serviços; relação com/entre/junto à comunidade), sempre foram, são e 

deverão ser tocados os trabalhos de mediação (de informação, de serviços e de relações) por meio 

de redes sociais, precisamente por meio do blog da Biblioteca-BJB e das contas do bibliotecário 

no Facebook e WhatsApp. O blog da Biblioteca-BJB pode ser destacado, aliás: durante o ano de 

2016 teve 761 visitantes, tendo um número total de 2.858 visualizações, sendo acessado não só a 

partir do Brasil, mas também a partir de Angola, Alemanha, Argentina, Estados Unidos, França, 

Irlanda, Moçambique, Noruega, Portugal e Reino Unido. Mediação (de informação, de serviços e 

de relações) é efetuada também via e-mail, diariamente (dados quantitativos/qualitativos podem 

ser acessados por meio do Relatório Anual de Atividades - 2016 da BJB). Tais ações, para além 

dos objetivos supracitados, visam a dinamização/simplificação/otimização/desburocratização da 

comunicação, da mediação, do atendimento e do oferecimento de determinados serviços (como 

orientações concernentes à utilização de recursos de informação) à comunidade, bem como a 

interação com a comunidade/pessoas por meio das mídias sociais; em um mundo atual em que é 

marcado por interações efetivadas em linha, bibliotecas não podem colocar-se à parte dessa 

tendência contemporânea; destarte, pretende-se fortalecer paulatinamente as ações da BJB nesse 

sentido. 

No âmbito da vertente “extensão” de sua missão, a BJB deu início no segundo semestre 

do ano de 2016 em ação de divulgação da produção científica da Universidade Estadual Paulista 

“Júlio de Mesquita Filho” junto à sociedade. Para tal, utilizou-se e se utiliza dos documentos de 

https://bibliotecaunespsjbv.files.wordpress.com/2016/02/plano-anual-20171.pdf
https://bibliotecaunespsjbv.wordpress.com/
https://www.facebook.com/joaopedroacardoso
https://bibliotecaunespsjbv.files.wordpress.com/2016/02/relatc3b3rio-anual-20164.pdf
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divulgação produzidos pela instituição e parceiros, particularmente “Revista Unesp Ciência”, 

“Unesp Informa”, “Jornal Unesp” e folders relativos ao vestibular da Unesp - 2017, distribuindo-

os em pontos/órgãos/bibliotecas de São João da Boa Vista/região. Esta ação visa, ademais da 

disponibilização de informação ao cidadão, missão da BJB e da Rede de Bibliotecas Unesp, a 

inserção/penetração/divulgação da Unesp e de sua produção científica a distintos grupos sociais 

das comunidades locais, algo relevante sobretudo em um momento de início das atividades desta 

universidade na região de São João da Boa Vista. Intercâmbios e interações entre a BJB e 

instituições/bibliotecas da região também é fim desta referida ação. Pretende-se paulatinamente 

fortalecer e desenvolver ainda mais essa ação, não só por meio da distribuição das publicações, 

mas também a utilizando como ponte para realização de ações/interação efetivas com as 

pessoas/comunidades. 

Podem ser destacadas ainda outras ações desenvolvidas pela BJB no ano de 2016, a saber: 

ter sido membro organizador e participante dos dois maiores eventos que ocorrem na unidade: o 

ENSET - Encontro Sanjoanense de Engenharia e Tecnologia e o CIC - Congresso de Iniciação 

Científica da Unesp (primeira fase – local); ter participado/colaborado com duas ações 

desenvolvidas pela Associação Atlética Acadêmica Unesp São João da Boa Vista (ação 

desenvolvida pela Associação Atlética Acadêmica Unesp São João da Boa Vista junto a crianças 

vinculadas à APAE – São João da Boa Vista e campanha realizada pela Associação Atlética 

Acadêmica Unesp São João da Boa Vista, em parceria com a Liga Interuniversitária de Esportes 

Universitários, visando a arrecadação/doação de livros para instituições como creches e 

orfanatos); desenvolvimento de ações relativas a “achados e perdidos”, concernente a objetos 

perdidos por pessoas nas dependências da Biblioteca-BJB e do Câmpus Experimental de São 

João da Boa Vista no geral. Durante o ano de 2017 – e para os anos próximos –, a Biblioteca-BJB 

pretende manter a participação em ações realizadas de maneira colaborativa: já é membro da 

Comissão Organizadora do ENSET a ser realizado no segundo semestre do ano de 2017 e já 
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participou/vem participando de ações em colaboração com a Associação Atlética Acadêmica 

Unesp São João da Boa Vista e outros órgãos (recebimento/exposição da AFPESP na Biblioteca-

BJB; apoio no desenvolvimento/elaboração de edições do jornal do Câmpus da Unesp SJBV; 

apoio em ação de doação de alimentos; apoio logístico a cursos de idiomas organizados e 

oferecidos pela Atlética), visando, sobretudo, a interação com essas pessoas/órgãos e, por 

conseguinte, o fomento de criação/criações por parte de todos que se encontram envolvidos com 

as ações. 

No que toca a ações/processos mais vinculados a rotinas de trabalho, os seguintes podem 

ser pontuados/delineados: 

 Utilização de recursos online em diversos processos/ações/serviços 

(divulgação/orientação vinculados a treinamentos/capacitações oferecidos de modo online 

por parceiros; uso de “nuvem” para alocação/manejo de documentos/ferramentas de 

ordem técnico-administrativa; utilização de redes sociais para mediação de 

informação/relações e oferecimento de serviços, como dantes destacado), visando sua 

desburocratização, dinamização, otimização e simplificação. 

 Supressão do uso de recibos aquando da efetivação de empréstimos/devoluções de 

documentos – acesso aos comprovantes somente mediante utilização do 

Athena/P@rthenon –, visando otimizar e desburocratizar os sistemas local e global de 

empréstimo de documentos bibliográficos (além de conter gastos pecuniários) e, ademais, 

colocar-se em consonância com a “United Nations 2030 Agenda for Sustainable 

Development” e, por conseguinte, com o documento “IFLA – Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável”, que aponta para as bibliotecas o uso de um sistema 

sustentável de intercâmbio e circulação de documentos, o qual diminua a geração de 

resíduos. 

http://www.febab.org.br/febab201603/wp-content/uploads/2017/02/IFLA-Objetivos-do-Desenvolvimento-Sustent%C3%A1vel..pdf
http://www.febab.org.br/febab201603/wp-content/uploads/2017/02/IFLA-Objetivos-do-Desenvolvimento-Sustent%C3%A1vel..pdf
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 Utilização de multa como medida socioeducativa, e não punitiva, visando criação de 

cultura baseada no conceito de comunidade/uso comunitário; multa aplicada somente 

àqueles que devolvem documentos – em atraso – os quais estavam reservados.  

 Em meio à atividade de processamento técnico de documentos, utilização de apenas um 

carimbo, para identificação institucional do documento, somente. Não uso de carimbos 

relativos a tombo/dados de aquisição e também etiquetas relacionadas à segurança de 

acervo; objetivo: menor intervenção no suporte documental, contenção de gastos 

pecuniários e otimização do trabalho, sobretudo. 

 Não utilização de sistema eletromagnético/por radiofrequência para segurança de acervo 

de documentos bibliográficos físicos/guarda-volumes – sistema eletromagnético/por 

radiofrequência demanda muitos recursos; torna os processos burocráticos para toda a 

comunidade vinculada à biblioteca, despendimento de muito tempo com procedimentos 

para uso e utilização de montante considerável de recurso financeiro para 

aquisição/manutenção – nem de guarda-volumes – burocratizam a circulação de pessoas, 

tornam menos otimizado o trabalho dos funcionários –. Biblioteca pequena, com intensa 

circulação de pessoas e imersa em contexto de extrema escassez de recursos; sistema de 

câmeras de monitoramento julga-se como equipamento mais adequado, neste contexto, 

voltado à segurança do acervo de documentos bibliográficos físicos; pensa-se em 

instalação a médio/longo prazo. 

 Oferecimento de serviço de impressão/reprografia/digitalização de documentos, já que 

não é oferecido por nenhum outro setor do/no câmpus. Serviço oferecido em colaboração 

com a Seção Técnica de Apoio Administrativo. Hoje sua operação é executada por 

funcionários da Bibioteca-BJB, representando grande entrave para a unidade de 

informação e, assim, para toda a comunidade a qual tem a si vinculada/vincula-se, já que 
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se apresenta demasiadamente burocratizado, despendendo considerável parcela de 

tempo/atenção para sua execução/oferecimento; necessita de autonomização, 

desburocratização, otimização e simplificação. Pensa-se em oferecimento desse serviço na 

modalidade self-service, operado pelo próprio interessado no serviço, a médio prazo. 

As ações acima apresentadas aparentam ser pequenas mas fazem a diferença no que toca 

às rotinas dentro do ambiente de informação. Simplificação/desburocratização das ações das 

rotinas – tanto no que toca à gestão/desenvolvimento das atividades técnico-administrativas 

quanto no que concerne ao contato/recursos relacionados à comunidade – fazem o serviço fluir de 

maneira otimizada de forma global, para toda a comunidade, conforme explanado de maneira 

pontual no parágrafo antecedente; algo fundamental em/para uma unidade de informação, 

sobretudo em uma unidade imersa em um contexto caracterizado por extrema escassez de 

recursos. 

Já no último trimestre do ano de 2016, traçado foi o “Plano Anual de Atividades da 

Biblioteca-BJB do Câmpus Experimental de São João da Boa Vista – 2017”, visando o 

fornecimento de diretivas à condução do trabalho a ser desenvolvido pela BJB no decorrer do 

presente ano de 2017. Em meio a, novamente, um cenário de escassez de recursos, apontou-se 

nesse plano, no geral, a esperada continuidade do trabalho desenvolvido em 2016, dando 

continuidade a ideia de serviço de informação como organismo vivo, dinamizado, o qual deve 

concentrar o foco de suas ações nas relações/interações, principalmente entre: pessoas e pessoas; 

pessoas e informação (independentemente de sua ordem: científica, cidadã – neste caso 

contemplando o delineado pelo documento “IFLA – Objetivos do Desenvolvimento Sustentável”, 

que aponta, por exemplo, para a disponibilização de acesso público à informação sobre governo, 

a sociedade civil e outras instituições –, etc.). Espera-se, para além do ano de 2017, manter, 

trabalhar e fortalecer esse conceito de biblioteca instituído e tudo aquilo que com ele já foi, é e 

http://www.febab.org.br/febab201603/wp-content/uploads/2017/02/IFLA-Objetivos-do-Desenvolvimento-Sustent%C3%A1vel..pdf
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poderá ser desenvolvido, uma vez que se julga ser a ação de inovação maior a ser trabalhada, já 

que dela são dependentes e decorrentes praticamente todas as outras ações que puderam, podem e 

poderão ser exortadas. Assim, a Biblioteca-BJB sempre se colocou e se colocará em consonância 

com aquilo pautado pelo “Plano de gestão – 2017-2021” da Reitoria da Universidade Estadual 

Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, que objetiva, para as bibliotecas da Rede de Bibliotecas 

Unesp, “revitalizar e reconceituar o espaço biblioteca de acordo com as tendências 

contemporâneas, transformando-o em centro de aprendizagem e de convivência, incluindo o 

suporte para o desenvolvimento de práticas inovadoras de ensino, pedagógicas e/ou 

tecnológicas.”. 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjrxN2h0ZfSAhVCfpAKHWncAeoQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.unesp.br%2FHome%2Fsecgeral%2Freitor-vicereitor-inovadora-sustentavel-participativa-programa-de-gestao.pdf&usg=AFQjCNGyXNtB1P9TpO2vjVLJVeJ0VNw_yw&cad=rja

