
                

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DO CÂMPUS EXPERIMENTAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA 

DA UNESP:  

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES - 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO JOÃO DA BOA VISTA 

2017 



                

 

    

 

 

 

 

 

Biblioteca do Câmpus Experimental de São João da Boa Vista da Unesp:  

plano anual de atividades - 2018.  

 

 

 

 

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – 

Câmpus Experimental de São João da Boa Vista 

Seção Técnica de Apoio Acadêmico 

Biblioteca 

 

 

João Pedro Alves Cardoso 

Bibliotecário - CRB-8/9717 

Biblioteca  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    São João da Boa Vista, novembro de 2017 

 

 

 

 



                

 

    

 

 

SUMÁRIO 

 

 

1 -   APRESENTAÇÃO........................................................................................................1  

2 -   PRIORIDADE À MEDIAÇÃO DE RELAÇÕES.......................................................2  

3 -   CANAIS DE COMUNICAÇÃO/REDES SOCIAIS...................................................3  

4 -   TRATAMENTO TÉCNICO DE DOCUMENTOS....................................................3 

5 -   CADASTRAMENTO DE USUÁRIOS NO SOFTWARE ALEPH...........................4 

6 -   CIRCULAÇÃO DO ACERVO.....................................................................................5 

7 -   EXECUÇÃO DA POLÍTICA LOCAL DE DESENVOLVIMENTO DE     

       COLEÇÕES....................................................................................................................5 

8 -   OFERECIMENTO DOS SERVIÇOS CONSOLIDADOS........................................5 

9 -   AÇÕES/SERVIÇOS DESCONTINUADOS...............................................................8



                            
   

    1 

 

  

 

 

1 -   APRESENTAÇÃO 

  

 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 no que toca ao 

desenvolvimento de suas atividades em âmbito geral durante o ano de 2018. 

Frisa-se que o trabalho a ser desenvolvido, como assim o foi desde a fundação da 

Biblioteca - BJB, há que se situar dentro do contexto conceitual abarcado pela 

reconceituação/revitalização das bibliotecas da Rede Unesp de Bibliotecas, proposto pelo Plano 

de gestão – 2017-2021 da reitoria da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” - 

Unesp. Nesse sentido, o organismo biblioteca deve ser entendido como um centro de referência 

em informação, e não como fonte de informação, e o bibliotecário há que se portar, no âmbito 

deste centro, como um facilitador/dinamizador de suas atividades, dinamizador de tudo aquilo 

que esteja ao alcance do centro, trabalhando para a comunidade e para que ela, junto de si, 

ativamente, possa conduzir, participativamente, as dinâmicas relacionadas com o centro. 

Efetivamente, após seus dois primeiros anos de funcionamento, já plenamente integrada à 

Rede de Bibliotecas Unesp, planeja-se, antes de tudo, considerando-se, de novo, o contexto de 

extrema escassez de recursos (humanos – contará, a princípio, apenas com um bibliotecário e um 

colaborador, este atuando por apenas três horas e meia/dia, aquando da ausência do bibliotecário 

–; estruturais – inexistência de espaços adequados para, por exemplo: processamento técnico de 

documentos/atividades de ordem técnico-administrativa; estudo individual; estudo em grupo; 

acervo –; financeiros) – cenário também diagnosticado e firmado pelo Conselho Estadual de 

Educação - CEE por meio do Parecer CEE N. 441/2017 e pelo Conselho Regional de 

Biblioteconomia - CRB-8, mediante o Auto de Constatação N. 7573/Série C – em que se 

encontrará inserida a biblioteca durante o ano em questão, bem como a novamente aumentada 

demanda de trabalho – estando dentre as razões, por exemplo: a chegada de mais duas turmas de 

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
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
http://iage.fclar.unesp.br/ceesp/textos/2017/018-17-Par-441-17.pdf
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graduandos ao câmpus, a abertura do programa de pós-graduação interunidades, a formatura dos 

primeiros graduados –, a manutenção do oferecimento daqueles serviços/atendimento/atividades 

que foram ofertados no decorrer do ano de 2017, atendimento/atividades/serviços considerados 

os fundamentais/prioritários, os quais atendem as necessidades primordiais do público-alvo 

principal da Biblioteca-BJB, sobretudo. Para tal, propõe-se que a BJB seja dirigida, no decorrer 

do ano de 2018, mediante as diretrizes postas abaixo. 

 

 

2 -   PRIORIDADE À MEDIAÇÃO DE RELAÇÕES 

 

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,  que 

“visa a interação/emancipação do sujeito informacional em contextos de 

recepção/mediação/produção de conhecimento”, terá a Biblioteca-BJB, durante o ano de 2018, 

como assim o foi durante os anos de 2016 e 2017, o foco de suas atividades concentrado nas 

relações, principalmente, entre indivíduo (os) 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 

que demandam mais complexidade/labor técnico (como processamento técnico de documentos 

bibliográficos, eventos, capacitações, atendimento a demandas do programa de pós-graduação) –, 

a prioridade do trabalho a ser desenvolvido durante o ano de 2018, assim como o foi durante os 

anos anteriores, será a mediação de relações, visando o fortalecimento da apropriação do espaço 

da biblioteca/sentimento de pertencimento ao organismo biblioteca por parte da comunidade – 
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para que assim todos os tipos de dinâmicas relacionadas com o centro fluam –, precisamente 

mediante: 1) prioridade ao atendimento/serviços e 2) relação com/entre/junto à comunidade. 

 

 

3 -   CANAIS DE COMUNICAÇÃO/REDES SOCIAS 

 

 Sempre visando a proximidade/contato junto ao indivíduo/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 (a saber: prioridade ao atendimento/serviços; relação 

com/entre/junto à comunidade), deverão ser tocados, durante o ano de 2018, os trabalhos de 

mediação (de informação, de serviços e de relações) iniciados em 2016 por meio de redes sociais, 

precisamente por meio do blog da Biblioteca-BJB e das contas do bibliotecário no Facebook e 

WhatsApp. Mediação (de informação, de serviços e de relações) deverá ser efetuada também via 

e-mail, diariamente. 

 

 

4 -   TRATAMENTO TÉCNICO DE DOCUMENTOS 

 

Incorporações de documentos ao acervo da Biblioteca-BJB durante o ano de 2018, sejam 

por meio de doação sejam por meio de compra, serão efetuadas em meio ao contexto de falta de 

pessoal/estrutura física adequada para o processamento técnico de documentos em que se 

https://bibliotecaunespsjbv.wordpress.com/
https://www.facebook.com/joaopedroacardoso
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encontra inserida esta biblioteca. Assim, o processamento técnico em sua completude 

(tombamento/identificação do documento/classificação/catalogação/indexação/inserção de 

metadados em base de dados, conforme normas vigentes e, outrossim, de acordo com as políticas, 

diretrizes, sistemas, padrões e normas utilizados pela Unesp) será efetivado apenas àqueles 

documentos que possuírem prioridade de circulação, estando assim presentes nas bibliografias 

básicas das disciplinas apontadas nas grades curriculares dos dois cursos de graduação oferecidos 

pelo câmpus. Destarte, documentos como periódicos serão processados tecnicamente apenas de 

maneira parcial (sendo somente tombados e identificados). 

 

5 -   CADASTRAMENTO DE USUÁRIOS NO SOFTWARE ALEPH 

 

Os dados cadastrais de usuários dos sistemas local e global de acesso a documentos 

bibliográficos, até então registrados manualmente em base de dados do software Aleph, 

passaram, a partir do segundo semestre do ano de 2016, a ser exportados, de forma parcial, de 

maneira automática por meio de migração a partir do SISGRAD – Sistema de Graduação da 

Unesp. Parte dos dados dos usuários – e configurações/parâmetros de cadastro –, porém, deverão 

ser inseridos de forma manual na base de dados, já que não são importados via SISGRAD. Para 

isso, deverão ser seguidas as políticas, diretrizes, padrões e normas utilizados para 

inserção/preenchimento de registros bibliográficos do software Aleph/catálogos 

Athena/P@rthenon. Ademais, deverão ser coletados os dados biométricos, também consoante 

diretrizes, padrões e normas, de cada usuário, para que possam usufruir dos serviços previstos 

pelos sistemas local e global de acesso a documentos bibliográficos. 
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6 -   CIRCULAÇÃO DO ACERVO 

 

Com grande circulação diária, o acervo da BJB deverá ser gerido, no que toca à sua 

circulação, por meio do software Aleph, mediante seu “Módulo de Circulação”, o qual permite a 

execução dos serviços de consulta, empréstimo, renovação e reserva de documentos. Orientação 

para uso online desses serviços (excetuando-se o de empréstimo) deverá ser cotidianamente 

fornecida à comunidade. Orientações para busca de informações relativas ao acervo, bem como 

aos acervos da Rede de Bibliotecas Unesp, também deverão ser fornecidas, oportunamente. 

Estatística de circulação local de documentos deverá ser efetuada mensalmente, a ser registrada 

em planilha própria elaborada pela biblioteca. 

 

7 -   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 2018, pela instituída, mediante publicação em seu 

regimento interno, política local de desenvolvimento de coleções. 

 

8 -   OFERECIMENTO DOS SERVIÇOS CONSOLIDADOS 
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Em seu terceiro ano de funcionamento, deverá a BJB, tendo em conta o contexto em que 

se encontrará inserida durante o ano de 2018, oferecer, à comunidade, os seguintes serviços 

consolidados durante o ano de 2016: 

 

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 – 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; 

c – 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; 

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

rede Unesp (excetuando-se aqueles da BJB), com intermédio da BJB, aos usuários inscritos na 

biblioteca do Câmpus Experimental de São João da Boa Vista. Usuários inscritos nas outras 

bibliotecas da rede Unesp também podem solicitar documentos do acervo da BJB mediante esse 

serviço. Possibilidade de realização do serviço presencialmente ou online. 

e – 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. 

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

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

g – 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.). 

h – 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. 

i – 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. 

j – 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. 

k* – Horário do ônibus: por meio da plataforma CittaMobi, a BJB deverá oferecer o serviço 

“Horário do ônibus”, que consiste na disponibilização da informação relativa ao horário em que 

os veículos de transporte público municipal passarão por determinado ponto do município de São 

João da Boa Vista. Oferecimento a todos os cidadãos. 

* serviço ofertado a partir do ano de 2017 

 

https://www.cittamobi.com.br/
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9 -   AÇÕES/SERVIÇOS DESCONTINUADOS  

 

 Pela falta de recursos, tal qual pelo crescente volume de trabalho e aumento de pessoas 

potenciais para atendimento ano a ano, serão descontinuadas as realizações das seguintes 

atividades (já deixadas de serem realizadas no decorrer de 2017 – à exceção do serviço de 

escaneamento, impressão e reprografia de documentos, que não teve a sua realização 

interrompida, e da Semana Nacional do Livro e da Biblioteca, que nunca foi realizada pela BJB): 

 Ação de extensão, relativa à divulgação da produção científica da Universidade Estadual 

Paulista “Júlio de Mesquita Filho” junto à sociedade, utilizando-se dos documentos de 

divulgação produzidos pela instituição, particularmente “Revista Unesp Ciência”, “Unesp 

Informa” e “Jornal Unesp”, com a sua distribuição sendo feita em 

pontos/órgãos/bibliotecas de São João da Boa Vista/região; 

 Comutação bibliográfica - COMUT: serviço cooperativo de atendimento às solicitações 

de cópias de artigos de periódicos, dissertações, teses e anais de congressos; 

 Empréstimo entre bibliotecas - EEB (extra Unesp): serviço o qual possibilitava o 

empréstimo de documentos das bibliotecas da USP e Unicamp, com intermédio da BJB, 

aos usuários inscritos na biblioteca do Câmpus Experimental de São João da Boa Vista; 

Usuários inscritos em bibliotecas da USP e Unicamp também podiam solicitar 

documentos do acervo da BJB mediante esse serviço; 

 Semana Nacional do Livro e da Biblioteca; 

 Serviço de escaneamento, impressão e reprografia de documentos, oferecido – por 

nenhum outro setor do/no câmpus oferecer – desde o início das atividades da BJB; para o 
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ano de 2018 planeja-se o oferecimento desse serviço na modalidade self-service, como 

autosserviço.  


