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1 -   INTRODUÇÃO 

 

 O presente instrumento visa fornecer as diretivas a serem tomadas pela Biblioteca - BJB 

do Câmpus Experimental de São João da Boa Vista da Unesp - Unesp SJBV, durante o ano de 

2016, no que toca ao desenvolvimento de suas atividades em âmbito geral. De fato, a BJB terá de 

ser formalmente criada, levando-se em consideração o contexto de implantação/instalação, a 

partir do mês de janeiro do ano de 2016, do câmpus experimental próprio da Unesp na cidade de 

São João da Boa Vista. Assim, em meio a tal cenário, e se considerando ainda o quadro de 

pessoal da BJB (um profissional bibliotecário) durante o ano em questão, propõe-se para este 

primeiro ano de efetivo funcionamento da biblioteca o oferecimento e desenvolvimento daquelas 

atividades/serviços fundamentais, as quais atendam as necessidades primordiais de sua 

comunidade usuária, sobretudo. Para tal, propõe-se que a BJB seja dirigida, no decorrer do ano de 

2016, mediante as diretrizes postas abaixo. 

 

 

2 -   IMPLANTAÇÃO DA BIBLIOTECA DO CÂMPUS EXPERIMENTAL  

       DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA DA UNESP      

 

Efetivamente, terá de ser criada, de maneira formal, a Biblioteca do Câmpus Experimental 

de São João da Boa Vista da Unesp, a ser regida e guiada por políticas, normas e regulamentos; 

tendo acervo de documentos tratado tecnicamente e disponibilizado para empréstimo e consulta – 

presencial e online, esta via Athena/Parthenon –; oferecendo serviços de informação de maneira 

efetiva; disponibilizando canais de comunicação/informações; sendo participante, de fato, da 

Rede de Bibliotecas Unesp; visando, pois, a interação/emancipação do sujeito informacional em 

contextos de recepção/mediação/produção de conhecimento. Em meio a esse cenário, como 

missão, a BJB buscará perseguir, destarte, aquela cunhada pela Rede de Bibliotecas Unesp, qual 
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seja ela a de disponibilizar a informação, apoiando as atividades de ensino, pesquisa e extensão, 

contribuindo para a melhoria de vida do cidadão. 

 

 

3 -   CRIAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA PÁGINA ELETRÔNICA  

       INSTITUCIONAL DA BIBLIOTECA 

 

Primordialmente buscando disponibilizar informação que atenda as necessidades de seu 

público-alvo, terá de ser criada e atualizada periodicamente a página eletrônica institucional – 

domínio Unesp – da BJB. Para tal, deverá configurar-se, de início, de acordo com a seguinte 

proposta de categorização/hierarquização de conteúdos/informações/canais (categorias que 

devem fazer parte do menu esquerdo padrão disponibilizado nas páginas eletrônicas Unesp): 

  

Apresentação 

Coordenadoria Geral de Bibliotecas 

Informações Abertas da Unesp 

Normalização documentária 

 ABNT 

 Padrão - citação institucional 

Novas aquisições 

Normativas 

 Plano anual de atividades 
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Regimento interno 

 Regulamento - Sistema de Empréstimo Local 

Pesquisa - Recursos eletrônicos 

 Bases de dados assinadas 

 Bibliotecas digitais e virtuais 

Catálogos locais 

 Catálogos online Unesp 

 Patentes 

 Periódicos 

 Repositórios Unesp 

Serviços 

Catalogação na fonte 

Comut 

Consulta - acervo local 

Empréstimo - acervo local 

EEB 

Empréstimo unificado 

Consulta/impressão de normas ABNT 

Orientação à pesquisa bibliográfica e à normalização 

Renovação de empréstimo 
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Reserva de documento 

SCAD-Unesp 

Tutoriais 

 Athena 

 Empréstimo Entre Bibliotecas 

Localizando um livro na estante 

 Renovação online de empréstimo  

 Reserva online de documento 

 

 

4 -   TRATAMENTO TÉCNICO DE ACERVO CONSOANTE OS  

       INTRUMENTOS UNESP E NORMAS VIGENTES 

 

Terá a BJB que apresentar, ao final do ano de 2016, os documentos de seu acervo 

totalmente tratados/processados tecnicamente, consoante as normas vigentes e, outrossim, de 

acordo com as políticas, diretrizes, sistemas, padrões e normas utilizados pela Unesp. Para tal, 

deverá o acervo estar: 

 

 completamente tombado; 

 totalmente catalogado, de acordo com as normas de catalogação de documentos em 

vigência; 

 classificado, consoante Classificação Decimal de Dewey (23. ed.); 
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 indexado, seguindo as normas de indexação vigentes e os instrumentos para indexação 

utilizados pela Unesp; 

 identificado, mediante representação gráfica a ser inscrita em cada documento;  

 organizado, mediante o sistema de classificação referido. 

 

 

5 -   INSERÇÃO DOS METADADOS DOS DOCUMENTOS, ORIUNDOS DO  

       TRATAMENTO TÉCNICO, E CADASTRAMENTO DE USUÁRIOS/ 

       BIOMETRIA NO SOFTWARE ALEPH 

 

Os metadados oriundos do processamento técnico dos documentos, tais quais os dados 

cadastrais de usuários, até então registrados em sistema local de controle de cadastro/circulação, 

deverão ser inseridos em registros bibliográficos constantes no software Aleph. Para isso, 

deverão ser seguidas, novamente, as normas vigentes concernentes a processamento técnico de 

documentos, tal como as políticas, diretrizes, sistemas, padrões e normas utilizados pela Unesp 

para tal e para inserção/preenchimento de registros bibliográficos do software Aleph/catálogos 

Athena/P@rthenon. Ademais, deverá ser efetuado o cadastro, no Aleph, de senha pessoal para 

cada usuário da BJB e de seus respectivos dados biométricos, para que possa usufruir dos 

serviços previstos pelos sistemas de empréstimo local e global de documentos bibliográficos. 

 

 

6 -   UTILIZAÇÃO EFETIVA DO SOFTWARE ALEPH 

 

Estando e, doravante, sendo inseridos os cadastros de usuários e os metadados dos 

documentos do acervo da BJB, oriundos do processamento técnico, no software Aleph/Catálogos 
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Athena/P@rthenon, deverá ser utilizado o software Aleph para as atividades de controle de 

aquisição de documentos, processamento técnico de documentos, circulação de documentos, 

empréstimo entre bibliotecas. Para tal, rotineiramente deverão ser efetivamente utilizados os 

seguintes módulos disponibilizados pelo Aleph: módulo de aquisição/periódicos, módulo de 

catalogação, módulo de circulação, módulo de EEB. 

 

 

7 -   CRIAÇÃO/REVISÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS NORMATIVAS QUE  

       DEVERÃO REGER A BIBLIOTECA E SUAS ATIVIDADES/SERVIÇOS 

 

Deverá a BJB – bem como seus serviços e atividades internas – ser regida por normativas. 

Para tanto, haverá de ser revisto, por profissional bibliotecário, o existente regulamento do 

sistema de empréstimo local de documentos bibliográficos, assim como criados o regimento 

interno da biblioteca e também a sua política de desenvolvimento de coleções. Todos esses 

instrumentos deverão ser implementados durante o ano de 2016. 

 

 

8 -   EXECUÇÃO DA POLÍTICA LOCAL DE DESENVOLVIMENTO DE     

       COLEÇÕES  

 

 Deverá a BJB, no que toca ao desenvolvimento de suas coleções de documentos, 

obrigatoriamente guiar-se, durante o ano de 2016, pela instituída, mediante publicação em seu 

regimento interno, política local de desenvolvimento de coleções. 
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9 - IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM  

       OFERECIDOS PELA BIBLIOTECA 

 

Em seu primeiro ano de funcionamento, deverá a BJB, obrigatoriamente, implementar, 

oferecer e consolidar como serviços a serem oferecidos aos usuários: 

 

a – Catalogação na fonte/na publicação: elaboração de ficha catalográfica para monografias 

produzidas pela comunidade acadêmica do Câmpus Experimental de São João da Boa Vista da 

Unesp; 

b – Comutação bibliográfica - COMUT: serviço cooperativo, gratuito para usuários da Rede 

Unesp, de atendimento às solicitações de cópias de artigos de periódicos, dissertações, teses e 

anais de congressos; 

c – Consulta ao acervo local: disponibilização dos documentos do acervo da BJB para consulta a 

todos os cidadãos, online (consulta de metadados e documentos disponíveis em versão digital, 

estes restritos à consulta para a comunidade Unesp) e presencialmente; 

d – Empréstimo - acervo local: empréstimo (retirada de documento da biblioteca e respectiva 

devolução) dos documentos do acervo da BJB; oferecido a todos os usuários/cadastrados na BJB; 

e – Empréstimo entre bibliotecas - EEB: permite o empréstimo de documentos das bibliotecas 

das redes Unesp (excetuando-se aqueles da BJB), USP e Unicamp, com intermédio da BJB, aos 

usuários inscritos na biblioteca do Câmpus Experimental de São João da Boa Vista. Usuários 

inscritos nas bibliotecas das redes Unesp, USP e Unicamp também podem solicitar documentos 

do acervo da BJB mediante esse serviço. Possibilidade de realização do serviço presencialmente 

ou online. 
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f – Empréstimo unificado (Rede Flex): disponibilização de documentos pertencentes a qualquer 

um dos acervos da rede de bibliotecas da Unesp para empréstimo a quaisquer usuários 

cadastrados na Rede de Bibliotecas Unesp. 

g – Consulta e impressão de normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT: 

possibilidade de consulta online e/ou presencial a normas da ABNT e solicitação de impressão de 

cópias de normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas; serviço oferecido aos usuários 

cadastrados na BJB ou em outras bibliotecas da Rede de Bibliotecas Unesp. 

h – Orientação à pesquisa bibliográfica e à normalização: orientação online ou presencial a 

membros da comunidade acadêmica Unesp SJBV no que toca à normalização documentária 

(elaboração de referências bibliográficas, modos de efetuar citações, etc.) e à realização de 

pesquisa bibliográfica (levantamento de referências, utilização de portais de periódicos, bases de 

dados, etc.). 

i – Renovação de empréstimo de documento: prorrogação do prazo de empréstimo de documento 

por período igual ao do empréstimo de origem; oferecido a todos os usuários/cadastrados na BJB. 

Possibilidade de realização do serviço presencialmente ou online. 

j – Reserva de documento: garantia de disponibilização de documento emprestado a um usuário 

para empréstimo a outro usuário a partir do momento de sua devolução; oferecido a todos os 

usuários/cadastrados na BJB. Possibilidade de realização do serviço presencialmente ou online. 

k – Serviço cooperativo de acesso a documentos - SCAD-Unesp: gratuito à comunidade Unesp, 

possibilita a obtenção de cópias de artigos de periódicos existentes nas coleções das bibliotecas 

da rede Unesp. 

  

 

10 - INCLUSÃO DA BIBLIOTECA NA REDE DE BIBLIOTECAS UNESP  
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 No decorrer da implementação da BJB espera-se, gradativamente, a sua efetiva 

participação junto à Rede de Bibliotecas Unesp. Ao final do ano de 2016 espera-se que a 

biblioteca do Câmpus Experimental de São João da Boa Vista da Unesp encontre-se inserida 

formalmente à Rede de Bibliotecas Unesp, como mais um membro participante.  

 

 

 

 

 

 

  


