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1 -   APRESENTAÇÃO 

  

Visando sempre, primordialmente, servir a sua finalidade e à missão da Rede de 

Bibliotecas Unesp, bem como a partir do ano passado alinhar-se à reconceituação/revitalização 

das bibliotecas da Rede Unesp de Bibliotecas, proposta pelo Plano de gestão – 2017-2021 da 

reitoria da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” - Unesp – de base 

conceitual, salienta-se, a qual a Biblioteca-BJB já vinha trabalhando desde a sua fundação –, a 

Biblioteca-BJB conseguiu, no geral, durante o ano de 2017, mesmo novamente dentro de um 

contexto de extrema escassez de recursos (como firmou o Conselho Estadual de Educação - CEE 

por meio do Parecer CEE N. 441/2017 e o Conselho Regional de Biblioteconomia - CRB-8, 

mediante o Auto de Constatação N. 7573/Série C), contemplar aquilo abarcado pelas diretrizes 

traçadas no “Plano Anual de Atividades da Biblioteca-BJB do Câmpus Experimental de São João 

da Boa Vista – 2017”, desenvolvendo e oferecendo, de maneira integrada à Rede de Bibliotecas 

Unesp, aquelas atividades/serviços considerados fundamentais, que tiveram e têm por meta 

atender as necessidades/desejos primordiais de sua comunidade usuária.  

Efetivamente, a Biblioteca-BJB teve à frente da gestão e execução de todas as suas 

atividades um profissional bibliotecário, o qual atuou diariamente, ininterruptamente, em balcão 

de atendimento, fato que acabou/acaba por inviabilizar o desenvolvimento de atividades de 

ordem biblioteconômica mais complexas, as quais demandam espaço adequado para a sua 

efetivação (em balcão de atendimento o desenvolvimento de certas atividades – como 

catalogação/indexação de documentos, orientação à pesquisa bibliográfica/normalização, 

desenvolvimento de treinamentos/capacitações – acaba por se tornar impossibilitado). Tal 

profissional bibliotecário contou, aquando da sua ausência da biblioteca, com a colaboração de 

um servidor de cargo “Assistente Administrativo”, cedido, pela Seção Técnica de Apoio 

Administrativo do câmpus, para atuar diariamente por três horas e trinta minutos na biblioteca, 

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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também em balcão de atendimento. O bibliotecário, junto desse colaborador, serviu-se de 

criadas/alteradas, no decorrer do ano de 2017, diretrizes, políticas, normas e regulamentos para 

embasar e pautar o desenvolvimento de suas atividades. Estas atividades vieram a ser 

desenvolvidas também em grande intersecção com a Rede de Bibliotecas da Unesp e seus 

membros, tendo a BJB participado efetivamente em serviços desenvolvidos em rede (serviço de 

Empréstimo Entre Bibliotecas - EEB, empréstimo unificado (Rede Flex), Serviço cooperativo de 

acesso a documentos - SCAD-Unesp) e também em atividades desenvolvidas em rede (troca de 

experiências, capacitações, processamento técnico de documentos, desenvolvimento de coleções, 

etc.). 

Cabe ressaltar que mediante a impossibilidade de dedicação às atividades que requerem 

maior atenção a trabalhos que requisitam maior concentração e empenho técnico, como 

processamento técnico de documentos – catalogação/classificação/indexação/inserção de 

metadados em base de dados –, elaboração de relatórios, desenvolvimento de pesquisas/estudos, 

análise de documentos para incorporação ao acervo e orientações no que toca à utilização da 

informação/produtos e recursos informacionais, priorizou-se, ainda mais, o 

atendimento/mediação das relações, temática explanada já na seção seguinte. 

Precisamente, em suas dependências (compostas por 242.21m² de área, totalmente de 

acordo com as especificações próprias para acessibilidade e sinalização, equipada com rede Wi-

Fi, não contando, no entanto, com espaço ideal/espaços adequados para: atendimento/reunião, 

estudo individual, estudo em grupo, processamento técnico/desenvolvimento de atividades de 

ordem técnica/administrativa, serviço de reprografia/impressão, convivência, etc.), onde se 

encontram alocados seu acervo de documentos bibliográficos físicos (2.476 itens: 1.226 

livros/1.250 revistas – dados de fevereiro/18 –, que não contaram/contam com equipamento 

relativo à segurança de acervo nem com espaço/equipamentos adequados à sua 

alocação/disposição e conservação) e equipamentos (três microcomputadores com acesso à 
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internet para utilização pela comunidade, um microcomputador com acesso à internet para uso 

dos funcionários, uma impressora/escâner operada pelos funcionários para uso geral, um telefone, 

um bebedouro, um mural)/mobiliário (dez mesas, seis bancadas para estudo individual, 47 

cadeiras, quatro estantes), a biblioteca atendeu, por dia, por 11 horas e 15 minutos, tendo grande 

circulação de usuários diariamente (carece de dados estatísticos; Biblioteca-BJB não conta com 

equipamento contador de usuários).  

 Para além de seguir praticamente em sua íntegra aquilo que foi proposto em seu plano de 

atividades, a Biblioteca-BJB desenvolveu ainda algumas outras atividades (as quais se encontram 

pormenorizadas na seção 10 do presente instrumento). Abaixo são apontadas essas atividades 

desenvolvidas que não constavam no supracitado plano, ademais de serem apresentadas 

pormenorizadamente as informações relativas ao atendimento das propostas contidas em cada 

tópico delineado como meta no “Plano Anual de Atividades da Biblioteca-BJB do Câmpus 

Experimental de São João da Boa Vista – 2017”.  

 

2 -   PRIORIDADE À MEDIAÇÃO DE RELAÇÕES 

 

 Considerando-se a proposta reconceituação/revitalização das bibliotecas da Unesp – a 

qual tem como um dos pontos chaves a transformação do espaço da biblioteca em centro de 

convivência –, 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”, teve a Biblioteca-BJB, durante o ano de 2017, como assim já o havia sido 

durante o ano de 2016, o foco de suas atividades concentrado na mediação/relações, 

principalmente entre indivíduo (os) e informação (independentemente de sua ordem: científica, 
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cidadã, etc.). Para isso, estratégias/atividades de contato/atração/interação cotidiana 

com/entre/junto às pessoas foram desenvolvidas pelo bibliotecário (tendo-se sempre em conta o 

contexto de foco principal dos trabalhos na qualidade do contato/atendimento ao público e no 

oferecimento de serviços/ações demandados pelas pessoas), quais sejam:  

 oferecimento de serviços indiretos de informação:  

- carregamento de equipamentos eletrônicos  

- empréstimo de “materiais de escritório”  

- orientação e auxílio à emissão/formatação/edição/redação de textos/documentos  

 oferecimento de serviços de informação social/cidadã: informações relativas a horários do 

sistema de transporte coletivo municipal, por exemplo 

 oferecimento de espaços para a comunidade alocar/circular objetos/recursos:  

- oferecimento de espaço para guarda de volumes durante a estada no câmpus, “guarda-

volumes voluntário”  

- criação/disponibilização de espaço para alocação/circulação de objetos de uso 

comunitário (jogos de xadrez, folhas de papel/materiais de uso comunitário, etc.)  

 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 

 

 

1 Espaço p/ circulação  de objetos / 2 Ação relativa a “achados e perdidos” / 3 “Guarda-volumes voluntário” 
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 utilização de linguagem compatível com o público alvo da Biblioteca-BJB, 

presencialmente/virtualmente/na sinalização de ambientes  

 solicitação de que se evite a entrada com alimentos nas dependências da biblioteca, mas 

não proibição (visando um ambiente mais atrativo e o despertar do senso de comunidade 

nas pessoas/grupos) 

 permissão de entrada com bolsas, mochilas e qualquer outro objeto na biblioteca (visando 

um ambiente mais atrativo, dinâmico, menos burocrático e proibitivo; objetivou-se, 

ademais, contemplar o senso comunitário que deve ter o centro/biblioteca) 

 utilização de multa, no que tange ao sistema local de empréstimo de documentos, 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) 

 disponibilização de canal presencial (urna) para registro/depósito de críticas e sugestões 

concernentes à Biblioteca-BJB e/ou ao câmpus no geral – ação desenvolvida em parceria 

com a A.A.A. Unesp SJBV – (algo que, conforme o anterior relatório de atividades da 

BJB, haveria que ser considerado o quanto antes pelo bibliotecário – e assim o foi –, haja 

vista a satisfação do usuário ser ponto fundamental para o desenvolvimento de uma 

unidade de informação de qualidade.). 

A prioridade à mediação de relações objetivou/visa o desenvolver de ambientes/contatos 

receptivos/agradáveis às pessoas e, por conseguinte, o fortalecimento da apropriação do espaço 

da biblioteca/sentimento de pertencimento ao organismo biblioteca por parte da comunidade, 

buscando-se assim que todos os tipos de dinâmicas relacionadas com o centro, e com as 

pessoas/suas atividades, fluam. Assim, foi desenvolvido, e deverá continuar a ser, junto à 

comunidade, um legítimo trabalho de sensibilização.  
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Salienta-se que o contexto ao qual a biblioteca esteve inserida durante o ano de 2017 

(contar com apenas um profissional da área e um colaborador por determinado período de tempo 

e mais nenhum outro profissional, nem com formação relativa à área da Ciência da Informação 

nem sem formação – o que por si só, contraditoriamente, já acaba interferindo na qualidade do 

atendimento/mediação que se pretende desenvolver e, por conseguinte, na satisfação do usuário –

; ter tido grande circulação diária de pessoas e do acervo; não ter tido equipamentos de segurança 

de acervo; não ter contado com espaços adequados – isto é, salas específicas para: execução de 

atividades de ordem técnico-administrativa, estudo individual, estudo em grupo, acervo, etc. –, 

assim não permitindo maior atenção a trabalhos que requisitam maior concentração e empenho 

técnico/intelectual, como processamento técnico de documentos – 

catalogação/classificação/indexação/inserção de metadados em base de dados –, elaboração de 

relatórios, desenvolvimento de pesquisas/estudos, análise de documentos para incorporação ao 

acervo e orientações no que toca à utilização da informação/produtos e recursos informacionais) 

também fez com que fosse priorizado, ainda mais do que em uma situação normal, o 

atendimento/mediação. 

Por fim, há que se salientar que o foco das atividades de uma biblioteca é a pessoa/as 

pessoas, a comunidade à qual a si encontra-se ligada; como bem pontuou R. D. Lankes: 

“Bibliotecas ruins somente criam um acervo. Boas bibliotecas criam serviços. Grandes 

bibliotecas constroem comunidades.” Assim, o bibliotecário esteve/estará sempre atento no que 

necessita, em qualquer sentido, a comunidade, não só da biblioteca mas do câmpus universitário 

no geral, sobretudo. 

 

3 -   CANAIS DE COMUNICAÇÃO/REDES SOCIAIS 
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Em extensão àquilo abordado pela seção anterior, ou seja, dentro do contexto de sempre 

visar a proximidade/contato junto ao usuário/comunidade usuária, considerando-se pois os dois 

pilares – a saber: prioridade ao atendimento/serviços; relação com/entre/junto à comunidade – 

sobre os quais fundamentou-se (e continuará fundamentando-se) o trabalho da BJB no decorrer 

do ano de 2017, trabalhos de mediação (de informação, de serviços e de relações), previstos no 

“Plano Anual de Atividades da Biblioteca-BJB do Câmpus Experimental de São João da Boa 

Vista – 2017”, foram desenvolvidos no ano de 2017. Precisamente, tais trabalhos utilizaram-se de 

redes sociais para efetivação das mediações (utilização planejada considerando-se o contexto de 

comunidade usuária que possui a BJB: composta majoritariamente por graduandos com faixa 

etária situada entre os 17-25 anos de idade, os quais se utilizam maciçamente das redes sociais 

em seu dia-a-dia – comprovação efetuada mediante método empírico de estudo de usuários 

realizado durante o decorrer do ano de 2016), especificamente: blog da Biblioteca-BJB (o qual 

possui variadas formas de ligações com a página institucional – domínio Unesp – da BJB) e 

contas do bibliotecário no Facebook e WhatsApp. O blog da Biblioteca-BJB, durante o ano de 

2017, teve 793 visitantes, tendo um número total de 2.054 visualizações, sendo acessado a 

partir de Brasil, Espanha, Estados Unidos, França, Índia, Irlanda, Moçambique, Polônia e 

Portugal.  

Mediação (de informação, de serviços e de relações) também veio a ser efetuada por meio 

de telefone institucional, ocasionalmente, e via e-mail, diariamente; via e-mail, precisamente, 

foram 858 tópicos de conversa desenvolvidos com os usuários, a saber: 28 tópicos relativos a 

atraso em devolução de documentos do acervo local/quitação de débitos relativos ao serviço 

de reprografia/impressão; 41 tópicos referentes a orientações à utilização da informação; 30 

tópicos relativos a solicitações/encaminhamentos de artigos/capítulos de documentos; 437 

tópicos de informes de livros disponíveis para retirada; 41 tópicos relativos a informes 

encaminhados; 132 tópicos relativos a encaminhamentos/solicitações de serviços/dúvidas 

https://bibliotecaunespsjbv.wordpress.com/
https://www.facebook.com/joaopedroacardoso


                            
   

   8 

 

  

 

 

gerais (como solicitações de: renovações de prazos, impressão/digitalização de documentos, 

etc.); 149 tópicos concernentes a serviço de EEB. 

Atualizada periodicamente veio a ser a página eletrônica institucional – domínio Unesp – 

da BJB. Precisamente, no decorrer do ano configurou-se com bastante semelhança à proposta de 

configuração – relativa à categorização/hierarquização de conteúdos/informações/canais – 

apresentada no primeiro plano anual de atividades da BJB publicado, sofrendo normais alterações 

na organização de sua rede de informações e atualizações concernentes a conteúdo, visando 

sempre a melhoria da satisfação e experiência de usabilidade de seu consulente.  

 

4 -   TRATAMENTO TÉCNICO DE DOCUMENTOS 

 

Ao acervo da BJB, incorporações de documentos recebidos por meio de compra/doação 

durante os anos foram sendo realizadas, isso, vale destacar, em meio ao contexto de falta de 

pessoal especializado (e pessoal, em si)/estrutura física adequada para o processamento técnico 

de documentos (não houve/há espaço específico para isso) em que se encontrou inserida esta 

biblioteca. Assim, o processamento técnico em sua completude (tombamento / identificação do 

documento / classificação / catalogação / indexação / organização/disponibilização física / 

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, para realização de 

serviços) foi efetivado apenas àqueles documentos que se julgou com prioridade de circulação: 

livros presentes nas bibliografias básicas ou complementares das disciplinas apontadas nas grades 

curriculares dos cursos de graduação oferecidos pelo câmpus; livros com cobertura temática afim 

à temática abordada por disciplinas dos cursos de graduação ofertados pela unidade. Destarte, 

documentos que foram sendo recebidos, sobretudo por meio de doações, como periódicos, foram 
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processados tecnicamente apenas de maneira parcial ou mesmo não foram processados 

tecnicamente. 

Efetivamente, foram processados tecnicamente de maneira completa (isto é, tombados, 

identificados fisicamente, classificados, catalogados, indexados, organizados e disponibilizados 

fisicamente e de maneira online – seus metadados – para efetivação de serviços) 40 livros pelo 

profissional bibliotecário no decorrer do ano de 2017; 14 livros foram processados de maneira 

parcial (apenas tombados, identificados fisicamente, organizados e disponibilizados 

fisicamente), totalizando 54 livros tratados tecnicamente durante o ano de 2017. Parcialmente, 

foram processadas tecnicamente (tombadas, identificadas fisicamente, classificadas, 

organizadas e disponibilizadas fisicamente) 514 revistas. Teve-se, assim, até o último dia do ano 

de 2017, o total de 93,7% do acervo de livros (metadados) inseridos no software Aleph; 0% 

do acervo (metadados) de revistas encontrou-se presente no Aleph. 236 foi o número de 

registros bibliográficos BJB presente em base de dados do Aleph ao final da elaboração do 

presente relatório, sendo um deles concernente à modalidade “catalogação rápida”. 

 

5 -   CADASTRAMENTO DE USUÁRIOS NO SOFTWARE ALEPH 

 

Dados cadastrais de novos utilizadores de serviços da Biblioteca-BJB/Rede Unesp de 

Bibliotecas foram inseridos em registros constantes no software Aleph. Além disso, foram 

coletados, de cada usuário, dados biométricos, tal como cadastrada, para cada usuário, senha de 

acesso ao sistema global de empréstimo de documentos bibliográficos da Rede de Bibliotecas 

Unesp (trata-se, como se sabe, da mesma senha tanto para o sistema local de empréstimo de 

documentos bibliográficos quanto para o global), quando assim se fez necessário. No 

desenvolvimento de todas essas citadas atividades vieram a ser seguidas as políticas, diretrizes, 

sistemas, padrões e normas utilizados pela Unesp para tal.  
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Destarte, durante o ano de 2017 foram cadastrados, em base de dados do software Aleph, 

108 usuários com vínculo BJB, sendo que todos estiveram/estão ativos. 

 

6 -   CIRCULAÇÃO DO ACERVO 

 

O acervo da BJB foi 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) foi cotidianamente fornecida à comunidade usuária da BJB, 

presencialmente e virtualmente, esta por meio de redes sociais/e-mail; orientações para busca de 

informações relativas ao acervo, bem como aos acervos da Rede de Bibliotecas Unesp, também 

foram fornecidas, oportunamente, de tal forma. Por meio de planilha alocada em nuvem foi 

gerida a parte do acervo que não se encontra processada tecnicamente em completo. Estatística de 

circulação local de documentos foi realizada mensalmente, sendo registrada em planilha própria 

elaborada pela biblioteca.  

 

7 -   EXECUÇÃO DA POLÍTICA LOCAL DE DESENVOLVIMENTO DE  

       COLEÇÕES 

 

 O desenvolvimento do acervo de documentos bibliográficos físicos da BJB, durante o ano 

de 2017, pautou-se, conforme previsto no “Plano Anual de Atividades da Biblioteca-BJB do 

Câmpus Experimental de São João da Boa Vista – 2017”, pela sua política local de 

desenvolvimento de coleções. 

 Todos os 54 livros processados tecnicamente e incorporados ao acervo da BJB durante o 

ano de 2017 – todos recebidos em 2017 – foram incorporados ao acervo de documentos 
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bibliográficos físicos da BJB via doação. As 514 revistas incorporadas ao acervo de documentos 

bibliográficos físicos da BJB foram incorporadas via doação, sendo que 224 dessas revistas 

foram recebidas pela BJB no ano de 2017. 

 Iniciado foi processo de aquisição de documentos, o qual se pautou pelas, conforme a 

política local de desenvolvimento de coleções da BJB, indicações de documentos por parte dos 

docentes vinculados ao Câmpus Experimental de São João da Boa Vista da Unesp. Tais 

indicações foram, pelo profissional bibliotecário, normalizadas, quantificadas, cotadas e 

inseridas em elaborada lista de aquisição de documentos, encaminhada ao Serviço Técnico 

de Apoio Administrativo da unidade para devidas providências/encaminhamentos. 

 Inventário ao acervo de documentos bibliográficos físicos da BJB foi aplicado no mês de 

fevereiro do ano de 2017, não constando extravio ou efetivado desbaste de obra do acervo. 

 

8 -   OFERECIMENTO DOS SERVIÇOS CONSOLIDADOS 

 

Em seu segundo ano de funcionamento, a BJB pôde ofertar a maioria daqueles serviços 

que pautou como meta de oferta em seu plano de atividades para o ano de 2017. Entretanto, dois 

serviços tiveram que ser contingenciados/limitados (e terão, por ora, de ser, haja vista a 

inexistência de recursos para seu oferecimento à plena) – a saber: serviço de Comutação 

Bibliográfica - COMUT (apesar da não realização do serviço de Comutação via COMUT em 

2017, foram obtidos para membros da comunidade local, durante o ano de 2017, cinco artigos 

junto a instituições parceiras) e serviço de Empréstimo Entre Bibliotecas - EEB (não prestação 

do serviço de EEB “extra-Unesp” em 2017) –; um novo serviço, em contrapartida, foi agregado 

ao rol de ofertados. Abaixo são detalhadas informações/dados estatísticos a respeito de cada 

serviço e de seu oferecimento durante o ano de 2017. 
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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; apesar de ofertado e consolidado, não houve demanda desse serviço durante o ano de 

2017. 

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; 1.750 foi o número de 

consultas efetuadas presencialmente de forma local na Biblioteca-BJB. 442 foi o número de 

consultas efetuadas por meio do Athena. 

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; 

2.526 foi o número de empréstimos (retiradas) que a BJB efetuou no decorrer do ano de 2017. 

2.475 (sendo 679 em atraso) foi o número de devoluções. 

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

das redes 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; 265 foi o número de 

empréstimos EEB efetuados por usuários locais da BJB. Não foram solicitados empréstimos de 

documentos da BJB por usuários locais de outras unidades/universidades. 

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; a BJB emprestou/teve devolvidos três documentos 
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por meio dessa modalidade de empréstimo e devolveu 20 documentos para outras unidades 

mediante esse serviço. 

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 

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; apesar de ofertado e 

consolidado, quase não houve demanda desse serviço durante o ano de 2017. Houve uma 

impressão de norma; consultas online a normas foram efetivadas poucas vezes nas dependências 

da Biblioteca-BJB (carece de dados estatísticos). 

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.); apesar de ofertado e consolidado, houve baixa demanda (carece de dados 

estatísticos), tal como pouca divulgação, desse serviço durante o ano de 2017, haja vista a 

prioridade do trabalho ter sido dada ao atendimento/mediação, considerando-se o contexto de 

unidade de informação que existiu (que contou com apenas um bibliotecário em seu quadro de 

pessoal; com grande circulação diária de pessoas e do acervo; sem equipamentos de segurança de 

acervo; operação de serviço de fotocópias/impressão/digitalização; sem os espaços adequados – 

isto é, salas específicas para processamento técnico de documentos, orientações, estudo 

individual, estudo em grupo, acervo, etc.) –, que não permitiu maior atenção a trabalhos que 

requisitam maior concentração e empenho técnico/intelectual, como processamento técnico de 

documentos – catalogação/classificação/indexação/inserção de metadados em base de dados – e 

orientações no que toca à utilização da informação/produtos e recursos informacionais).  
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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; foram realizadas, no decorrer 

do ano de 2017, 5.827 renovações de prazo de empréstimo de documento, sendo 1.619 

efetuadas de modo online pelo usuário e 4.208 presenciais, isto é, solicitadas de maneira 

presencial, pelo usuário, junto ao balcão de atendimento da BJB. 

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; 

durante o ano de 2017 foram efetuadas 897 reservas de documentos, sete foram realizadas 

online pelos usuários, 890 foram solicitadas de maneira presencial, pelo usuário, junto ao 

balcão de atendimento da BJB. 

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; apesar de ofertado e consolidado, houve baixa demanda (carece de dados 

estatísticos) desse serviço durante o ano de 2017; não foi solicitado pedido por usuário possuidor 

de vínculo com outra unidade/instituição. 

k – Horário do ônibus: serviço desenvolvido/implantado no ano de 2017, sentindo-se a demanda 

da comunidade. Por meio da plataforma “CittaMobi”, a BJB ofereceu 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. Oferecido a todos os cidadãos; serviço demandado diariamente pela comunidade (carece 

de dados estatísticos). 
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9 - DIVULGAÇÃO DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA DA UNESP JUNTO À  

      SOCIEDADE 

 

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 dos documentos de 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 (sendo estes precisamente os 

seguintes: Biblioteca Municipal Jaçanã Altair, Departamento de Educação da Prefeitura 

Municipal de São João da Boa Vista, Biblioteca Central da UNIFEOB - Centro Universitário 

Octávio Bastos, Terminal Rodoviário Urbano "Estação Mercado", biblioteca do Centro 

Universitário das Faculdades Associadas (UNIFAE), Terminal Rodoviário Adolfo Domingues e 

Biblioteca Comunitária "Wolgran Junqueira Ferreira", do Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia - Câmpus São João da Boa Vista). Esta ação visou, 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 entre a BJB e 

instituições/bibliotecas da região também foi fim desta referida ação.  

Tendo em conta o contexto ao qual a BJB encontrou-se inserida no decorrer do ano de 

2017 – alta/crescente/ininterrupta demanda de realização de atividades X um funcionário/um 

colaborador para sua efetivação –, entretanto, a ação teve de ser suspensa, sem previsão de 

retorno, haja vista a inexistência de previsão de contratação de funcionário (os) para compor o 

quadro da biblioteca. 
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10 - ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA ALÉM DA PROPOSTA  

       APRESENTADA NO “PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – 2017”  

 

Para além do planejado por meio do “Plano Anual de Atividades da Biblioteca-BJB do 

Câmpus Experimental de São João da Boa Vista – 2017”, a BJB veio a desenvolver algumas 

outras ações, atividades e serviços durante o ano de 2017. Dentre aquelas que podem ser 

destacadas encontram-se:  

 ter sido ela, Biblioteca-BJB, membro organizador e participante de dois eventos 

ocorridos na instituição: o IV ENSET - Encontro Sanjoanense de Engenharia e 

Tecnologia e o XXIX CIC - Congresso de Iniciação Científica da Unesp (primeira fase – 

local)  

 ter participado/colaborado com  seis projetos/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 à APAE – São João da Boa Vista 

- ação desenvolvida pela Associação Atlética Acadêmica Unesp São João da Boa Vista 

visando arrecadação de alimentos/mantimentos 

- 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 

- participação em jornal impresso produzido pela Atlética, por meio de 

colaborações/revisão dos textos/conteúdos 

- apoio logístico a cursos de idiomas organizados e oferecidos pela Atlética 
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- exposição dos troféus conquistados pela delegação de São João da Boa Vista no evento 

“O Inter Bauru - 2017” 

 

 

1 Ação doação de livros / 2 Ação doação de alimentos e mantimentos / 3 XXIX CIC / 4 Exposição de troféus 

  

 ter desenvolvido e postado quatro modelos/templates de trabalhos/elementos da 

estrutura de trabalhos acadêmicos por meio de seus canais de comunicação eletrônicos 

(página institucional e blog) 

 ter desenvolvido e submetido, em parceria com o CENEPP local, proposta de projeto 

ao Edital CGB-PROPG 01/2017 

 ter efetuado divulgação, online e por meios físicos, de eventos culturais acontecidos 

no município de São João da Boa Vista - SP, como por exemplo da 40ª Semana 

Guiomar Novaes 
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 higienização completa do acervo de documentos bibliográficos físicos, realizada em 

janeiro/2017 

 execução de serviço de reprografia/impressão/digitalização de documentos, realizada 

pelo profissional bibliotecário e pelo servidor cedido à biblioteca, visando preencher 

lacuna de serviço não oferecido, por qualquer outro setor da/na unidade/Câmpus 

Experimental de São João da Boa Vista da Unesp, à comunidade em geral. As atividades 

de reprografia e impressão, durante o ano, somaram 3.167 solicitações. 

Já no último trimestre do ano de 2017, traçado foi o “Plano Anual de Atividades da 

Biblioteca-BJB do Câmpus Experimental de São João da Boa Vista – 2018”, visando o 

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

presente ano de 2018. Em meio a, novamente, um cenário de escassez de recursos, apontou-se 

nesse plano, no geral, a esperada continuidade do trabalho desenvolvido em 2017, dando 

sequência a ideia de serviço de informação como organismo vivo, o qual deve concentrar o foco 

de suas ações nas relações (sobretudo ao se considerar o contexto de unidade de informação que 

se terá durante o ano de 2018, muito semelhante àquele que existiu no ano de 2017, já deveras 

abordado neste documento), principalmente entre usuário(os) e informação (independentemente 

de sua ordem: científica, cidadã, etc.). Assim, a Biblioteca-BJB sempre se colocou e se colocará 

em consonância com aquilo pautado no “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

