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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 2020.

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 e os profissionais do corpo de

trabalho  da  biblioteca  hão  que  se  portar,  no  âmbito  deste  centro,  como

facilitadores/dinamizadores  de  suas  atividades,  dinamizadores  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. A biblioteca universitária

deve,  pois,  exortar  a  interação  e  a  autonomização  do sujeito  informacional  em contextos  de

recepção/mediação/produção de conhecimento, isto com vistas à sua emancipação, antes de tudo

e sobretudo, como cidadão.

Efetivamente, após seus quatro primeiros anos de funcionamento, já plenamente integrada

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

escassez  de  recursos  (humanos  –  contará  apenas  com um bibliotecário  e  uma  colaboradora

(Assistente de Suporte Acadêmico I - ASA I) para atendimento de expediente diário, a princípio,

de 11 horas e 15 minutos; estruturais – inexistência de espaços adequados para, por exemplo:

estudo individual,  estudo em grupo, acervo –; financeiros) – cenário também diagnosticado e

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
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firmado pelo Conselho Estadual de Educação - CEE por meio do Parecer CEE N. 441/2017, pelo

Conselho Regional de Biblioteconomia - CRB-8, mediante o Auto de Constatação N. 7573/Série

C, bem como corroborado pelos  quadros ideais de servidores, para perfeito funcionamento de

uma biblioteca, estabelecidos pela Unesp – 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 graduandos ao câmpus, a chegada de

novas turmas vinculadas ao programa de pós-graduação interunidades, a formatura da terceira

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

que foram ofertados no decorrer do ano de 2019, 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 2020, mediante as diretrizes postas abaixo.

2 -   PRIORIDADE À MEDIAÇÃO DE RELAÇÕES

Considerando-se:  1)  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”; 2)  a 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; e 3) 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 2020,

como  assim  o  foi  durante  os  anos  de  2016,  2017,  2018  e  2019  o  foco  de  suas  atividades

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://drive.google.com/open?id=1_fuiUsR_qvn8WENsUTzXneZJChadaPMj
https://drive.google.com/open?id=1_fuiUsR_qvn8WENsUTzXneZJChadaPMj
http://iage.fclar.unesp.br/ceesp/textos/2017/018-17-Par-441-17.pdf
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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 2020, 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 – para que assim todos os tipos de dinâmicas

relacionadas  com  o  centro  possam  fluir  –,  precisamente  mediante:  1) prioridade  ao

atendimento/serviços  e  2)  relação  com/entre/junto  à  comunidade,  utilizando-se,  para  isso,  de

estratégias de atração, personalização e flexibilização 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, e corroborado mediante observação participante efetivada

pelo bibliotecário durante os anos seguintes) –, 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 2020, os trabalhos de mediação
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(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 Direct, no

Messenger  e no 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 2020, sejam

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

pessoal para o processamento técnico de documentos em que se encontra inserida esta biblioteca,

uma vez que só há um bibliotecário para a realização das atividades restritas a esse profissional,

estando este ainda condicionado por ter de atuar em balcão de atendimento durante três horas e

30 minutos por dia – pelo menos –, não se utilizando do espaço apropriado para o processamento

técnico  durante  tais  períodos  diários.  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  principalmente

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

bibliografias  das  disciplinas  apontadas  nas  grades  curriculares  dos  dois  cursos  de  graduação

oferecidos  pelo  câmpus.  Destarte,  documentos  como  periódicos  serão,  em  sua  maioria,

processados tecnicamente apenas de maneira parcial (sendo somente tombados e identificados).

https://bibliotecaunespsjbv.wordpress.com/
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Por sua vez, os Trabalhos de Conclusão de Curso - TCCs depositados no ano anterior

deverão ser classificados, catalogados, indexados e terem os seus metadados inseridos em base de

dados institucional.

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.

6 -   CIRCULAÇÃO DO ACERVO

Com grande circulação diária perante o seu contexto de imersão, o acervo da BJB deverá

ser gerido, no que toca à sua circulação, por meio do software Aleph, mediante seu “Módulo de
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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 diariamente, a ser registrada em planilha própria elaborada pela biblioteca.

7 -   EXECUÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO, ATUALIZAÇÃO E

        EXPANSÃO DO ACERVO  

Deverá o bibliotecário, no que toca ao desenvolvimento das coleções de documentos da

BJB, obrigatoriamente guiar-se, durante o ano de 2020, pelo instituído, mediante publicação em

seu regimento interno, plano de desenvolvimento, atualização e expansão do acervo.

8 -   OFERECIMENTO DOS SERVIÇOS INFORMACIONAIS 

        CONSOLIDADOS

Em seu quinto ano de funcionamento, deverá a BJB, tendo em conta o contexto em que se

encontrará  inserida  durante  o  ano  de  2020,  oferecer,  à  comunidade,  os  seguintes  serviços

consolidados:

https://bibliotecaunespsjbv.files.wordpress.com/2020/01/regimento-interno.pdf
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a – Catalogação na fonte/na publicação: elaboração de ficha catalográfica, pelo bibliotecário, 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

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

oferecida pelo bibliotecário a membros da comunidade acadêmica Unesp SJBV no que toca à
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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, os colaboradores da BJB deverão

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.

Para além desses serviços, visando preencher lacuna relativa, sobretudo, ao atendimento

de demandas de material bibliográfico voltado ao curso de Engenharia Aeronáutica, firmou-se,

no segundo semestre do ano de 2019, a abertura do serviço de  Empréstimo entre bibliotecas -

EEB Extra-Unesp, precisamente em convênio com a Universidade de São Paulo. Pretende-se

consolidar o oferecimento desse serviço até o fim do ano de 2020, pela necessidade do serviço

tendo em vista as demandas da comunidade usuária e mesmo as estratégias contemporâneas de

cooperação entre acervos no que toca à gestão e desenvolvimento de coleções.

https://www.cittamobi.com.br/
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9 -   AÇÕES DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA E CULTURA

Contando desde julho de 2018 com a integração de uma Assistente de Suporte Acadêmico

I (ASA I) a seu quadro de servidores, a qual é membro titular da local Comissão Permanente de

Extensão Universitária e Cultura - CPEUC (sendo seu suplente o bibliotecário) já desde o ano de

2019, a Biblioteca-BJB, em 2019, conseguiu realizar pela primeira vez a Semana Nacional do

Livro e  da Biblioteca.  Pretende-se,  apesar  do quadro enxuto de pessoal  da biblioteca,  o que

condiciona o planejamento/organização/execução de ações/eventos  de extensão universitária  e

cultura, nova realização da Semana Nacional do Livro e da Biblioteca. Junto da comunidade,

deverão ser planejadas  as ações e atividades  a decorrerem entre os dias 23 e 29 de outubro,

período  que  se  instituiu,  mediante  o  Decreto  Nº  84.631  de  12  de  abril  de  1980,  para  ser

comemorada/efetivado a data/evento.

Ademais,  foram pensadas  pela  ASA I,  como membro  titular  da  CPEUC local,  ações

pontuais  relacionadas  com  as  atividades  dessa  comissão,  a  serem  desenvolvidas  por  si,

juntamente  da  comunidade  e  da  própria  CPEUC  local,  no  decorrer  do  ano  de  2020.  A

apresentação dessas ações encontra-se nas páginas seguintes, no anexo.
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ANEXO

SEXTA CULTURAL

A cultura vem acompanhando as gerações e sua importância é incontestável. Dentre as

várias  formas  de  manifestações  culturais,  a  música  tem  grande  destaque  como  forma  de

comunicação e expressão entre os povos.

A música é reconhecida por muitos pesquisadores como uma modalidade que desenvolve

a  mente  humana,  promove  o  equilíbrio,  proporcionando  um estado  agradável  de  bem-estar,

facilitando a concentração e o desenvolvimento do raciocínio, em especial em questões reflexivas

voltadas  para  o pensamento,  tornando-se uma das  formas de linguagem muito  apreciada  por

facilitar a aprendizagem e instigar a memória das pessoas. Além disso, contribui para deixar o

ambiente mais alegre, oferece um efeito calmante após períodos de atividades físicas e atividades

que exigem esforços como visitas  a ambientes  externos  e  reduz o estresse em momentos  de

avaliação. Ela desperta o indivíduo para um mundo satisfatório e prazeroso para a mente e para o

corpo, que facilita a aprendizagem e também a socialização do aluno. 

Pensando-se na ampla gama de benefícios que não só a música, mas também atividades

culturais proporcionam a um indivíduo; e também após a demonstração de interesse por parte da

comunidade universitária, nasceu a ideia para propor atividades artísticas. A proposta é ter um

espaço democrático para apresentações/atividades culturais a cada quinze dias que ocorram às

sextas-feiras a partir das 17h no ambiente da biblioteca devido aos motivos:

1  –  Nesse  dia  e  horário,  no  decorrer  do  ano  letivo  de  2019,  notou-se  baixo

movimento/utilização da biblioteca pelos discentes da unidade,  de maneira a não prejudicar o

primordial, que é o atendimento da biblioteca voltado às atividades acadêmicas e as atividades

acadêmicas em si que são desenvolvidas no seu ambiente.
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2 – Exatamente pela baixa circulação de alunos, pensa-se que tal atividade pode ser um

atrativo para aumentar o fluxo de discentes no ambiente da biblioteca.

Dessa forma, planeja-se as datas para as atividades conforme a tabela abaixo:

Tabela 01 – Cronograma

ATIVIDADES  DATAS 1º SEMESTRE DATAS 2º SEMESTRE

Apresentações  musicais  espontâneas  e
voluntárias,  serestas,  cantos  e
apresentações  solo,  demonstrações,
interpretações  ou  performances  artísticas
e  literárias,  leitura  de  poesia  e  contos,
exposição  de  fotografias  e  ilustrações,
jogos de tabuleiro.

13/03/2020 07/08/2020

27/03/2020 21/08/2020

24/04/2020 04/09/2020

08/05/2020 18/09/2020

22/05/2020 09/10/2020

05/06/2020 23/10/2020

26/06/2020

Fontes:

https://meuartigo.brasilescola.uol.com.br/educacao/a-importancia-cultura-no-processo-

aprendizagem.htm 

https://monografias.brasilescola.uol.com.br/pedagogia/a-contribuicao-da-musica-para-
desenvolvimento-e-aprendizagem-da-crianca.htm 

http://www.priscilacacapava.no.comunidades.net/9835-a-importancia-da-musica-9834  

http://www.priscilacacapava.no.comunidades.net/9835-a-importancia-da-musica-9834
https://monografias.brasilescola.uol.com.br/pedagogia/a-contribuicao-da-musica-para-desenvolvimento-e-aprendizagem-da-crianca.htm
https://monografias.brasilescola.uol.com.br/pedagogia/a-contribuicao-da-musica-para-desenvolvimento-e-aprendizagem-da-crianca.htm
https://meuartigo.brasilescola.uol.com.br/educacao/a-importancia-cultura-no-processo-aprendizagem.htm
https://meuartigo.brasilescola.uol.com.br/educacao/a-importancia-cultura-no-processo-aprendizagem.htm

