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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 2021. 

Desde a sua fundação, em janeiro de 2016, há que se compreender a Biblioteca-BJB 

situanda-a 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 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. 

Entretanto, após seus cinco primeiros anos de funcionamento, em cenário em que se 

encontra plenamente integrada à Rede de Bibliotecas Unesp, a Biblioteca-BJB ver-se-á imersa 

em um contexto global de insustentabilidade. Traçando esse contexto e os seus possíveis 

desdobramentos, bem como buscando a sua mitigação, foi delineado pelo bibliotecário um plano 

de qualificação a curto prazo para a biblioteca, o qual se encontra anexo.  

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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Nesse contexto de insustentabilidade, porém, o foco de trabalho da biblioteca, que nesse 

seu primeiro quinquênio de existência direcionou-se para a mediação de relações, mudará, haja 

vista ser inexequível uma qualitativa/quantitativa mediação de relações em um contexto onde 

apenas dois servidores terão de atender uma quantidade de pessoas e demandas que veio 

crescendo e cresce a cada ano. Assim, tomando como base a famosa frase de R. David Lankes, 

“Bibliotecas ruins fazem coleções, bibliotecas boas realizam serviços e bibliotecas excelentes 

criam comunidades”, a Biblioteca-BJB não poderá mais criar/manter comunidades (como 

pretendeu e o fez durante cinco anos) e sim apenas realizar serviços, ainda que pretenda e 

continuará a pretender sempre estar alinhada à filosofia de trabalho sob a qual foi erigida desde 

2016 e avalizada pela 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, a partir de 2017.  

Assim, planeja-se aqui que a Biblioteca-BJB efetue a manutenção do oferecimento 

daqueles serviços considerados os fundamentais/prioritários, os quais atendem as necessidades 

primordiais do público-alvo principal da Biblioteca-BJB, sobretudo, e que são postos e tidos 

como demandas desse público-alvo. Para tal, para que possa ser alcançado o objetivo de prestar-

se como uma plataforma de serviços eficiente ao seu público-alvo, delineou-se os rols de 

atividades que devem cobrir os seus colaboradores (entenda-se colaboradores como os servidores 

lotados na Área de Biblioteca), a focar naquelas ações e atividades que de fato venham a “agregar 

valor” aos seus usuários, podendo ser conhecidos abaixo (ressalta-se que todas as ações, 

atividades e serviços deverão ser efetuados no decorrer do ano de 2021 conforme as orientações 

trazidas pelo documento “Protocolo para bibliotecas”, de autoria do Grupo de Estudos sobre 

Biossegurança da CSST). 

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://www2.unesp.br/Home/covid19/protocolo-bibliotecas.pdf
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1.1 - ROL DE ATIVIDADES DOS COLABORADORES 

 

A meados do ano de 2020, tendo em vista o premente cenário de insustentabilidade ao 

qual a Biblioteca-BJB encontrava-se – e se encontra – inserida, foi delineado, pelo bibliotecário 

responsável, plano de qualificação para esta biblioteca, o qual se encontra no anexo deste 

documento. Ressalta-se que este plano foi desenvolvido antes do conhecimento da proposta de 

implantação do estúdio para produção de materiais pedagógicos e divulgação científica na 

biblioteca  (algo que viria a se factuar), apresentada pela reitoria da universidade posteriormente. 

Assim que conhecida tal proposta e o interesse dos futuros gestores da unidade nela, apresentado 

foi o desenvolvido plano de qualificação à Coordenação Executiva, que tem mandato 

compreendido entre os anos de 2020 e 2024. 

 Com a construção do estúdio, e advinda melhoria na área de bancadas individuais 

destinada a usuários, parte da questão estrutural da biblioteca soluciona-se, porém se torna ainda 

mais urgente a contratação de servidor (salienta-se, aliás: servidor qualificado na área das 

Comunicações/Humanidades Digitais, como já proposto no plano de qualificação, viria a 

qualificar ainda mais do que o previsto sem a implantação do estúdio, uma vez que servidor 

capacitado nessa área poderia também atender de forma mais qualificada as demandas que 

envolve o estúdio) que possa executar as demandas advindas também com a implantação dessa 

estrutura, uma vez que se não contratado aumentarão aquelas as quais recairão sobre a atual 

equipe da biblioteca, tornando ainda mais difícil a execução dos serviços, prioritários e 

primordiais, fixados no Regimento Interno da biblioteca, de forma qualificada. 



                           
   

    

   4 

 

 

  

 

 

No contexto desse plano, visando a organização funcional e o bom correr das dinâmicas 

que a biblioteca envolve e com as que se envolve, e tendo em vista:  

1. a reorganização dos espaços físicos da Biblioteca-BJB – que passará a contar com 

um – citado – estúdio para desenvolvimento de recursos de ensino/aprendizagem e 

um espaço específico para estudos individuais 

2. a reorganização dos processos e fluxos de trabalho de parte das atividades da 

biblioteca, decorrente da implantação e entrada em operação da nova plataforma 

de serviços de biblioteca, ALMA 

3. a instituição da “Política para Acesso Aberto às Publicações Resultantes de 

Auxílios e Bolsas FAPESP” e da própria política institucional da universidade 

para Acesso Aberto, o que implicará em um fluxo maior de submissões de 

documentos ao Repositório Institucional Unesp, implicando também em um tempo 

de trabalho maior do bibliotecário com as atividades que esse fato envolve 

(precisamente, verificação/validação dos documentos submetidos e de seus 

respectivos metadados), 

 

juntamente com o enrobustecimento do câmpus, que passa a ter a formatura de, agora, além de 

alunos do curso de graduação em Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações também as 

formaturas de alunos da graduação em Engenharia Aeronáutica e do programa de pós-graduação; 

chegada de mais docentes ao corpo da unidade — o que aumentará consideravelmente o volume 

das atividades da Biblioteca-BJB no geral, propõe-se, abaixo, um arrolamento e fixação das 

atividades a que cada um dos colaboradores da biblioteca está/estará vinculada.  
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Bibliotecário  

Atuar conforme as normativas da classe profissional, da Unesp, da Rede de Bibliotecas Unesp e 

da Biblioteca Unesp SJBV nas seguintes atividades:  

 Planejamento e gestão  

o Gerência da biblioteca, envolvendo seu planejamento geral e estratégico de 

gestão e de desenvolvimento de ações, normativas, atividades e serviços  

o Planejamento e gestão de canais de comunicação da biblioteca  

o Recebimento, verificação e aprovação de incorporação de documentos 

doados e comprados ao acervo de documentos da biblioteca  

o Solicitação de apoio a atividades cotidianas da rotina da biblioteca, para o 

Assistente de Suporte Acadêmico I, quando assim se fizer necessário  

 

 Técnicas especializadas  

o Proceder a execução do Plano de desenvolvimento, atualização e expansão 

do acervo  

o Realização de atividade de catalogação de documentos físicos e digitais  

o Realização de atividade de indexação de documentos físicos e digitais  

o Realização de atividade de classificação de documentos físicos e digitais  

o Realização de atividade de inserção e curadoria de metadados de 

documentos físicos e digitais em plataformas eletrônicas institucionais  

o Realização de verificação/validação de documentos submetidos ao 

repositório institucional da universidade 
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o Realização de certificações técnicas para concursos voltados à comunidade 

docente  

o Realização do serviço de orientação à pesquisa bibliográfica e à 

normalização  

o Oferecimento de palestras/capacitações técnicas relativas ao serviço de 

orientação à pesquisa bibliográfica e à normalização, quando solicitado 

o Disseminação seletiva da informação  

o Serviço de referência, presencial e a distancia  

o Orientação à utilização de recursos/produtos de informação  

o Mediação de relações entre usuários e usuários x informação  

 

 Execução cotidiana  

o Realização de atividades vinculadas a comissões institucionais da qual faz 

parte como membro titular  

o Execução das atividades do Assistente de Suporte Acadêmico I quando este 

não se fizer presente, fora do seu expediente, e a biblioteca estiver em seu 

horário de expediente (excetuando-se as três últimas atividades elencadas, 

particulares ao Assistente)  

o Realização de atividade de tombamento e processamento físico de documentos 

físicos recebidos 

o Realização do serviço SCAD Unesp - Serviço Cooperativo de Acesso a 

Documentos  
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o Realização do serviço de fornecimento de consulta/impressão de normas 

técnicas  

o Acesso ao e-mail institucional particular e canais de comunicação da biblioteca 

para conferência de mensagens e possíveis envios de respostas a questões 

encaminhadas por membros da comunidade  

 

 

Assistente de Suporte Acadêmico I  

Atuar conforme as normativas da Unesp, da Rede de Bibliotecas Unesp e da Biblioteca Unesp 

SJBV nas seguintes atividades:  

 Dinamização e integração entre a comunidade  

o Planejamento, execução e apoio a ações, vinculadas ao CAC local, de 

integração/dinamização entre a comunidade 

 

 Execução cotidiana  

o Atendimento ao público  

o Apoio ao serviço de consulta ao acervo local  

o Realização do serviço de empréstimo de documentos físicos da Rede de 

Bibliotecas Unesp  

o Realização do serviço de renovação presencial de prazo de empréstimos de 

documentos físicos da Rede de Bibliotecas Unesp  

o Realização do serviço de reserva presencial de documentos físicos da Rede de 

Bibliotecas Unesp  
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o Recolha de documentos do acervo local de documentos físicos e alocação nas 

estantes  

o Identificação física da lombada de documentos físicos do acervo local  

o Realização do serviço de Empréstimo Entre Bibliotecas (Rede Unesp e USP) 

o Cadastramento de usuários para uso do sistema de acesso à informação da 

Rede de Bibliotecas Unesp  

o Circulação e controle de itens de acervo local  

o Circulação e controle de itens de acervos externos (Rede Unesp e USP) 

o Preparo físico de material para encaminhamento/recebimento via malote  

o Realização de estatística de uso de documentos físicos consultados a nível 

local  

o Atendimento a solicitações de apoio a atividades cotidianas da rotina da 

biblioteca, quando solicitadas pelo bibliotecário  

o Acesso ao e-mail institucional particular para conferência de mensagens e 

possíveis envios de respostas a questões encaminhadas por membros da 

comunidade — ou encaminhamentos dos e-mails para o bibliotecário, se o 

assunto em questão for de ordem técnica ou relacionado aos tópicos elencados 

como atividades do bibliotecário  

o Realização de atividades vinculadas a outras comissões institucionais da qual 

faz parte como membro titular 

 

 

2 -   CANAIS DE COMUNICAÇÃO/REDES SOCIAS 
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 Visando manter a proximidade/contato direto síncrono/assíncrono junto ao 

indivíduo/público-alvo, deverão ser tocados, durante o ano de 2021, os trabalhos de mediação (de 

informação, de serviços e de relações) iniciados em 2016 por meio de redes sociais. Para isso, 

deverão ser utilizados o blog da Biblioteca-BJB e conta institucional da Biblioteca-BJB em 

aplicativo de mensagens instantâneas (WhatsApp). Mediação (de informação, de serviços e de 

relações) deverá ser efetuada também via e-mail, diariamente. 

 

 

3 -   TRATAMENTO TÉCNICO DE DOCUMENTOS/ 

       CURADORIA DE DADOS 

 

Incorporações de documentos ao acervo da Biblioteca-BJB/acervos da Rede de 

Bibliotecas Unesp durante o ano de 2021, 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 

https://bibliotecaunespsjbv.wordpress.com/
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possuírem prioridade de circulação, estando assim presentes nas bibliografias das disciplinas 

apontadas nas grades curriculares dos dois cursos de graduação oferecidos pelo câmpus da Unesp 

em São João da Boa Vista. Destarte, documentos como periódicos serão, em sua maioria, 

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

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 (de acordo com as normas vigentes e, outrossim, de acordo com as políticas, 

diretrizes, sistemas, padrões e normas utilizados pela Unesp), procedimentos pelos quais também 

deverão passar todas as dissertações defendidas no âmbito do programa de mestrado 

interunidades desenvolvido conjuntamente pelas unidades da Unesp em São João da Boa Vista e 

Sorocaba. Estas, bem como os seus metadados, deverão ainda ser validadas pelo bibliotecário 

(também consoante as normas vigentes e, outrossim, de acordo com as políticas, diretrizes, 

sistemas, padrões e normas utilizados pela Unesp), para que possam ser efetivamente 

autoarquivadas via repositório institucional da universidade. Outros documentos (bem como seus 

respectivos metadados) submetidos pelo corpo docente da unidade da Unesp em São João da Boa 

Vista ao Repositório Institucional Unesp também deverão ser verificados/validados de acordo 

com as normas vigentes e, outrossim, de acordo com as políticas, diretrizes, sistemas, padrões e 

normas utilizados pela Unesp. 

 

4 -   CADASTRAMENTO DE USUÁRIOS 
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Os dados de novos usuários – e configurações/parâmetros de cadastro – deverão ser 

inseridos via plataforma ALMA, para que tais pessoas possam usufruir dos serviços e recursos 

oferecidos pela Biblioteca-BJB/Rede de Bibliotecas Unesp. Para isso, deverão ser seguidas as 

políticas, diretrizes, padrões e normas utilizados para inserção/preenchimento de registros da 

plataforma ALMA/sistema de descoberta Athena. 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. 

 

5 -   CIRCULAÇÃO DO ACERVO 

 

O acervo da BJB deverá ser gerido, no que toca à sua circulação, por meio da plataforma 

ALMA, a 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 (sejam eles físicos ou virtuais), 

também deverão ser fornecidas, oportunamente. Estatística de circulação local de documentos 

deverá ser efetuada diariamente, via plataforma ALMA também. 

 

6 -   EXECUÇÃO DA POLÍTICA LOCAL DE DESENVOLVIMENTO DE     

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

BJB, obrigatoriamente guiar-se, durante o ano de 2021, pela instituída, mediante publicação em 

seu Regimento Interno, política local de desenvolvimento de coleções. 

 

7 -   OFERECIMENTO DOS SERVIÇOS INFORMACIONAIS  

        CONSOLIDADOS 

 

Em seu sexto ano de funcionamento, deverá a BJB oferecer à comunidade os seguintes 

serviços consolidados: 

 

a – 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; 

b – 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; 

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

rede Unesp (excetuando-se aqueles da BJB) e das bibliotecas da Universidade de São Paulo - 

USP, 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 ou bibliotecas da 

https://bibliotecaunespsjbv.files.wordpress.com/2020/06/regimento-interno.pdf
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USP também podem solicitar documentos do acervo da BJB mediante esse serviço. Possibilidade 

de realização do serviço presencialmente ou online. 

d – 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. 

e – 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. 

f – 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 

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.). 

g – 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. 

h – 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. 
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i – 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. 

 O oferecimento do serviço de catalogação na fonte será descontinuado, uma vez que a 

partir de 2021 esse serviço será ofertado pela BJB totalmente de forma 

automatizada/autonomizada, por meio de plataforma disponibilizada pela Coordenadoria Geral 

de Bibliotecas da Unesp - CGB. O serviço “Horário do ônibus” também não virá a ser mais 

ofertado, haja vista a relação entre o volume de solicitações no balcão de atendimento X um 

funcionário para atendimento ao público no balcão, além do contexto de pandemia que prevê o 

menor contato possível entre pessoas/distanciamento social.  

 

8 -   COMISSÃO DE BIBLIOTECA  

 

A partir do ano de 2021, a Biblioteca-BJB passará, conforme previsão de seu Regimento 

Interno, a contar com a seguinte comissão assessora: Comissão de Biblioteca. Tal comissão, e 

suas atividades, está regulamentada pela Portaria Unesp Nº 471, de 14 de dezembro de 1999. 

 

  

 

https://www.biblioteca.unesp.br/ficha/
https://www.biblioteca.unesp.br/ficha/
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1 -   INTRODUÇÃO 

 

 Apresenta-se aqui um plano de qualificação a curto prazo para a Biblioteca-BJB. 

Primeiramente, apresenta-se a atual situação da Biblioteca-BJB, para isso recorrendo sobretudo 

ao seu historial, que fornece inclusive acesso a informações levantadas, organizadas, analisadas e 

validadas, mediante documentos oficiais, durante os cinco anos primeiros de 

funcionamento/atendimento dessa biblioteca. Diagnostica-se as principais problemáticas 

enfrentadas pela biblioteca durante o referido período e, sobretudo, ao final dele, delineando-se o 

cenário futuro breve para a Biblioteca-BJB. Por fim, pontua-se as intervenções necessárias a 

serem efetuadas durante o período que compreende os anos de 2021 a 2024, voltadas à 

qualificação inicial e à mitigação da insustentabilidade desenhada para a biblioteca, caso não 

venham a ser adotadas as medidas apontadas. 

 

2 -   APRESENTAÇÃO SITUACIONAL 

 

Categorizada como unidade de informação universitária especializada, a Biblioteca-BJB 

do Câmpus Experimental de São João da Boa Vista da Unesp visa atender, primordialmente, à 

comunidade acadêmica vinculada a tal câmpus da universidade – isto é, alunos matriculados em 

seus cursos de graduação (Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações e Engenharia 

Aeronáutica) e de pós-graduação bem como seus respectivos corpos docentes. 

A biblioteca da Unesp SJBV encontra-se inserida à Rede de Bibliotecas Unesp, 

oferecendo à comunidade universitária local, mormente, todos os recursos e serviços comuns que 

a Rede de Bibliotecas Unesp, por meio de suas bibliotecas, oferece aos seus respectivos públicos-

alvo. 
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Seu conceito e forma de ser como biblioteca alinham-se àquilo que se espera de uma 

biblioteca universitária contemporânea, almejando-se, cada vez mais, o fortalecimento de si como 

um efetivo centro de convivência e aprendizagem, conforme pautam as suas normativas que se 

direcionam para isso, nas quais esta se encontra inclusa. 

 

Finalidade/Missão 

 

Aquando da implantação da BJB, em 2016, deliberou-se a sua finalidade/missão, que se 

mantém contemporânea até hoje, qual seja ela: 

“Visa a BJB a interação/emancipação do sujeito informacional em contextos de 

recepção/mediação/produção de conhecimento.”  

Assim, pois, a missão da biblioteca do Câmpus Experimental de São João da Boa Vista da 

Unesp alinha-se à 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.”. 

 

Historial 

 

O início efetivo da estruturação da BJB deu-se no princípio do ano de 2016, com a 

implantação do câmpus próprio da Unesp na cidade de São João da Boa Vista. Assim, a BJB, já 

sediada em suas dependências próprias (precisamente, iniciais 242.21m² de área), passou a 

oferecer livre acesso a seu acervo de documentos físicos, computadores para realização de 

atividades de cunho acadêmico (e não só), espaço para estudo/leitura/convívio. 

https://bibliotecaunespsjbv.wordpress.com/centro-de-convivencia-e-aprendizagem/
https://bibliotecaunespsjbv.wordpress.com/centro-de-convivencia-e-aprendizagem/
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A Biblioteca-BJB, desde a sua implantação, fundou o conceito geral do seu trabalho 

global em se configurar como um centro dinâmico de relações e interações, sobretudo entre 

pessoas e informação, conforme pode ser visto em suas normativas, alinhando-se assim à forma 

que uma biblioteca universitária contemporânea deve comportar-se e, também, ao então Plano de 

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

viria a ser traçado. Em seus cinco primeiros anos de atendimento, a BJB, atuando consoante esse 

conceito e suas derivações, optou pelo oferecimento e desenvolvimento daquelas 

atividades/serviços fundamentais, as quais visavam fundar as bases da biblioteca e atender as 

necessidades primordiais de sua comunidade usuária, sobretudo, conforme explanam os planos 

anuais de atividades da BJB. A atuação foi planejada dessa forma haja vista os contextos anuais 

que a biblioteca enfrentou a cada um dos anos, em todos com escassez de recursos a se considerar 

um desenvolvimento a nível ideal de suas ações necessárias, a destacar aqui principalmente dois 

pontos-chave que se colocavam como principais entraves para isso: a falta de pessoal e a falta de 

infraestrutura de seu espaço físico. 

Especificamente, no que toca à falta de pessoal, até o meio do ano de 2016 a BJB contava 

apenas com um bibliotecário, que atendia integralmente em balcão de atendimento, por oito horas 

por dia. Após esse período e até o meio do ano de 2018, a BJB continuava a contar apenas com 

um bibliotecário, que mantinha a sua atuação integral em balcão de atendimento, e um servidor 

técnico-administrativo, que apenas cobria os horários em que este bibliotecário não estava em 

expediente, entretanto passando a BJB a atender por 11 horas e 15 minutos por dia. Depois desse 

referido período e até o momento, a BJB passou a contar com um bibliotecário, agora atendendo 

por quatro horas por dia (metade de seu expediente) em balcão de atendimento (nas outras quatro 

horas o bibliotecário passou a trabalhar em sala específica dentro da biblioteca) e uma assistente 

https://www.sjbv.unesp.br/#!/biblioteca/apresentacao/normativas-locais/
https://goo.gl/238f13
https://goo.gl/238f13
https://bibliotecaunespsjbv.wordpress.com/plano-anual/
https://bibliotecaunespsjbv.wordpress.com/plano-anual/
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(ASA I – designação quadro funcional Unesp) a atuar por todo o seu expediente em balcão de 

atendimento, continuando assim a BJB a atender/funcionar por 11 horas e 15 minutos por dia.  

 

 

Biblioteca-BJB – Ambiente físico 

  

Concernente ao espaço físico da biblioteca, tem-se que até o meio de 2018 configurou-se 

pelos seus iniciais 242.21m², em ambiente/salão único, não contando assim com espaços 

específicos, seja para acervo, para estudos em grupo, para estudos individuais, para atuação 

técnico-administrativa dos servidores, por exemplo. Depois desse referido período e até o meio 

do ano de 2019, o bibliotecário pôde atuar em sala específica (que até então estava inutilizada – 

juntamente de uma outra, que se manteve inutilizada), mas o espaço manteve-se ainda com seus 

iniciais 242.21m². A partir do segundo semestre de 2019, as duas salas até então existentes foram 
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derrubadas, bem como parte de área que até então abrigava setores da Administração do câmpus, 

e foi ainda desenvolvida uma nova sala para atuação específica do servidor bibliotecário, 

aumentando de certa forma o espaço do ambiente físico da biblioteca, o qual, ainda assim, 

mantinha-se (e se mantém), afora essa sala citada, como único, sem ambientes físicos específicos 

para realização de atividades/ações específicas. 

Observa-se que esses contextos decorreram da evolução normal que a BJB teria com os 

anos, acompanhando o desenvolvimento e enrobustecimento do câmpus e, assim, de suas 

próprias ações e atividades como organismo biblioteca (que podem ser acompanhados ano a ano 

mediante os relatórios anuais de atividades da Biblioteca-BJB). Todavia, destaca-se que mesmo 

com evolução, tanto no que toca a pessoal quanto no que toca a espaço físico, as intervenções 

prestaram-se apenas para atender situações emergenciais, em cenários que alcançavam o 

esgotamento, não propiciando à biblioteca, em sua generalidade, condições razoáveis para que de 

fato pudesse e viesse a se configurar e comportar como uma biblioteca pautada por padrões de 

qualidade total, conforme expõe o diagnóstico abaixo posto. 

 

3 -   DIAGNÓSTICO E PROGNÓSTICO SITUACIONAL 

 

 Ao final desses cinco anos de funcionamento/atendimento, a Biblioteca-BJB vê-se 

inserida em um cenário no qual está situada dentro de um câmpus já robusto, rumando à 

consolidação: com as primeiras turmas de graduação de ambos os cursos formadas e a contar com 

programa de pós-graduação ativo e grupos de estudo/trabalhos fixados e ativos no âmbito do 

câmpus. 

Nesse contexto, atividades e ações, que nos primeiros anos de atendimento da biblioteca 

não eram desenvolvidas, são demandadas pela comunidade, nesse caso sendo premente as suas 

https://bibliotecaunespsjbv.wordpress.com/relatorio-anual-de-atividades/
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efetivações, por exemplo: realização de palestras em competência informacional para a pós-

graduação; validação das dissertações depositadas no Repositório Institucional Unesp; orientação 

e revisão de relatórios finais, trabalhos de conclusão de curso e dissertações; apoio e 

desenvolvimento de atividades extensionistas. 

O atendimento a essas mais recentes demandas, juntamente do atendimento às atividades, 

ações, trabalhos e serviços que tiveram início aquando da fundação da biblioteca, estes inclusive 

fixados pelo Regimento Interno da Biblioteca-BJB, prevê, de acordo com a atual configuração e 

estruturação da Biblioteca-BJB, a sua insustentabilidade para o ano de 2022, conforme 

detalhamento: 

 

 insustentabilidade ambiental da já condicionada qualidade ambiental (falta de estrutura 

física para atendimento das atuais aumentadas e crescentes demandas propostas pelo 

câmpus para a estrutura física da biblioteca: estudos individuais, atividades extensionistas, 

coworking. É imprescindível uma biblioteca contar com distintos e específicos ambientes 

e a Biblioteca-BJB sempre contou apenas com um único salão comum, o qual,  

emergencialmente, foi aumentado em 2019 e recebendo progressivamente, ao longo dos 

anos, apenas mais mesas e cadeiras para atender a demanda sempre crescente de, 

sobretudo, alunos de graduação que iam ingressando nos cursos e se iam apropriando do 

espaço da biblioteca) 

 insustentabilidade da qualidade do atendimento (demandas aumentadas x falta de equipe e 

profissionais qualificados para manter a qualidade do atendimento iniciado em 2016; 

como visto, hoje a biblioteca conta com dois colaboradores, um com formação na área das 

Humanidades e outro em cargo de nível médio mas com formação na área das Ciências 

Exatas, para atender – e conciliar com esse atendimento os trabalhos 

https://bibliotecaunespsjbv.files.wordpress.com/2020/01/regimento-interno.pdf
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técnicos/administrativos/cotidianos da biblioteca –, diariamente, por 11 horas e 15 

minutos, ininterruptamente) 

 insustentabilidade do desenvolvimento do acervo, sobretudo do acervo físico (ausência 

de: 1- equipamentos para segurança/controle do acervo físico em frente de um número já 

grande e que cresce de circulação de pessoas no ambiente da biblioteca; 2- pessoal em 

número suficiente para seleção/aquisição/processamento técnico, a se considerar livros 

(sobretudo envolvendo o desenvolvimento de registros bibliográficos originais, por se 

tratarem de livros muitas vezes não existentes em nenhuma biblioteca das três 

universidades estaduais paulistas, não sendo passíveis então de terem registros 

cooperados), periódicos e produção institucional, tendo em vista que há só um 

bibliotecário para fazer isso – atividade que demanda várias etapas, concentração, 

detalhamento e precisão, por seguir metodologias, processos e normas rígidas – e 

conciliar com atividades de ordem administrativa/cotidianas) 

 insustentabilidade do oferecimento dos serviços com eficiência e eficácia (falta de 

pessoal, e qualificado, para atender as demandas de serviços e ações de uma biblioteca – 

que oferece tudo aquilo que também oferece qualquer das bibliotecas da Rede Unesp de 

Bibliotecas – situada dentro de um câmpus que caminha à consolidação, a qual atende 

mediante dois colaboradores por 11 horas e 15 minutos ininterruptos por dia) 

 

Em frente ao contexto exposto, diagnostica-se a situação geral da Biblioteca-BJB após seus 

cinco anos de atendimento: 

Biblioteca configurada como centro dinâmico, não se perdendo do objetivo de desde a sua 

fundação alinhar-se às práticas contemporâneas que devem ser tocadas em uma biblioteca 

universitária, e apropriada pela comunidade, conforme se objetivava nos planos anuais de 
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atividades da BJB. Mediação efetuada até 2020 tornou isso possível. Para os próximos anos, 

entretanto, a sustentabilidade dessa mediação será comprometida pela insustentabilidade da 

biblioteca em si em frente de um câmpus que se direciona para a consolidação (e de suas 

demandas postas a uma biblioteca que atende das 08h às 19h15, ininterruptamente) e da 

participação no desenvolvimento de atividades e ações efetivadas em Rede (junto à CGB e a 

Rede de Bibliotecas da Unesp, sobretudo). 

Vale lembrar, mais uma vez, que a Biblioteca-BJB já “vem no limite” desde 2016. 

Precisamente no que toca à equipe, contou com apenas um servidor até o meio de 2018, 

conforme exposto na sessão 1, período o qual já vinha culminando em uma situação impraticável, 

tendo em vista que um bibliotecário atuar somente em balcão de atendimento e conciliar os 

inadiáveis e cada vez mais aumentados trabalhos técnico-administrativos com isso obrigava a 

priorização do atendimento (justamente por atuar integralmente em um balcão de atendimento), 

relegando as atividades técnico-administrativas para um segundo plano/momento; após esse 

período, agregada foi uma assistente, tendo-se um período na biblioteca de mais dois anos e meio 

com ela e com um bibliotecário, ao final dele chegando no limite também, haja vista a novamente 

aumentada e crescente frente de trabalhos de ordens técnica e administrativa postas, pela 

evolução natural do câmpus, ao bibliotecário, que a partir de 2020 passou a ser, no espectro da 

universidade, o responsável pela biblioteca também — ressalta-se que tais cenários também 

foram diagnosticados e firmados 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. 

Ausência de equipe (quantitativamente e qualitativamente) e infraestrutura espacial física 

mínima afetará a qualidade da biblioteca e de tudo que nela/por ela e pela comunidade é 

http://iage.fclar.unesp.br/ceesp/textos/2017/018-17-Par-441-17.pdf
http://iage.fclar.unesp.br/ceesp/textos/2017/018-17-Par-441-17.pdf
https://drive.google.com/open?id=1_fuiUsR_qvn8WENsUTzXneZJChadaPMj
https://drive.google.com/open?id=1_fuiUsR_qvn8WENsUTzXneZJChadaPMj
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desenvolvido, sobretudo em relação aos pontos estrategicamente tratados até aqui como 

prioritários, caso intervenções, como as abaixo expostas, não sejam levadas a cabo. 

 

4 -   INTERVENÇÃO 

 

Conforme na sessão anterior  abordado, a Biblioteca-BJB, até aqui, conseguiu comportar-

se como um centro dinâmico, de relações e interações, mas caso mantenha-se com a atual 

configuração perderá força para manutenção dessa forma de ser. Ainda, pela falta, desde sempre, 

de colaboradores (quantidade/qualidade) e infraestrutura física minimamente adequada, a 

Biblioteca-BJB não pôde de fato portar-se como um centro dinâmico robusto de mediação de 

relações e interações, efetivamente um centro ideal de convivência e aprendizagem, que hoje 

deve ser a forma de ser e estar de uma biblioteca universitária. 

Diante disso, para que a Biblioteca-BJB, e assim também as suas 

ações/atividades/serviços, não venha a se tornar insustentável – e, para além disso, visando a sua 

qualificação, para potencializar as suas condições de alinhamento a uma biblioteca universitária à 

altura de uma universidade como o é a Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, 

para que de fato a Biblioteca-BJB possa portar-se como um centro de convivência e 

aprendizagem dentro de seu contexto – traz-se, a seguir, alguns pontos a serem implementados. 

Antes de tudo, há que se ter o foco em uma biblioteca digital, em linha e interativa, com 

acervo, ofertas e demandas cada vez mais nesse sentido. Assim, há que se fortalecer os ambientes 

digitais e virtuais da biblioteca, e respectivos recursos. Os colaboradores devem comportar-se 

como mediadores em linha. A Coordenadoria Geral de Bibliotecas da Unesp - CGB já vem 

atuando nesse sentido, adquiriu, em 2020, uma nova plataforma (das mais contemporâneas desse 

tipo), totalmente em linha, para trabalho e oferecimento de serviços pelas bibliotecas da 
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universidade. A biblioteca, por sua vez, deve focar, cada vez mais, na aquisição de livros 

eletrônicos. Também dentro deste âmbito, as capacitações da equipe no que toca a serviço de 

referência digital, informação digital, competência em informação devem ser periodicamente 

oferecidas e efetuadas, para que esses tipos de atividades e ações sejam cada vez mais efetuados, 

e com qualidade, a partir de meios virtuais/digitais. 

No que toca ao ambiente físico da biblioteca, deve cada vez mais atender às pessoas e a 

suas necessidades de relações, criações e atividades, daí a necessidade de inverter a prioridade de 

aquisição de títulos físicos por títulos digitais também: hoje as bibliotecas têm de focar o 

desenvolvimento dos seus espaços voltando-os para as pessoas e não para apenas acervos de 

documentos físicos. Espaços, ou espaço, para cocriação/coworking/makerspaces, que envolvem 

equipamentos e recursos específicos para isso, conforme as necessidades das áreas de atuação 

desenvolvidas pela comunidade académica, devem ser planejados e construídos em conjunto com 

a comunidade. 

No tocante à equipe, há que ser uma equipe concisa mas fortemente qualificada e, ao 

mesmo tempo, especializada para atender às referidas demandas, concernentes sobretudo a 

atendimentos referentes a demandas relativas à competência informacional, mormente 

académica, da comunidade, isto sobretudo mediante os meios digitais; assim, o foco da equipe 

deve estar em uma mediação em linha, na autonomia do sujeito informacional, e as suas 

capacidades e habilidades devem estar vinculadas, principalmente, às Humanidades Digitais. 

Tendo isso em vista, ações concretas e imediatas a serem tomadas para a qualificação 

inicial da Biblioteca-BJB envolvem: 

 

 a contratação de pelo menos mais um colaborador qualificado/especializado, 

possuindo alguma formação na área da Biblioteconomia/Ciência da Informação 
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(seja técnica ou de graduação) e/ou mesmo em algumas das subáreas que abarca as 

Humanidades Digitais ou as Comunicações 

o Justificativa: bibliotecário acumula atividades técnicas, além também 

daquelas de ordem administrativa/gerencial, tendo demandas cada vez 

mais aumentadas daquelas. Profissional seria direcionado para atuar junto 

às atividades técnicas, sobretudo em meios e via meios digitais, que vêm 

aumentando em demanda e deverão ser o principal foco de trabalho da 

biblioteca doravante. Precisamente, a atuação desse profissional abarcaria 

atividades e ações como: processamento técnico de documentos 

(envolvendo tombamento, classificação, catalogação, indexação e 

tratamento de metadados em ambientes digitais); serviço de referência; 

mediação interativa informacional/relacional; trabalhos em grupo/rede com 

colegas da Rede de Bibliotecas Unesp; ação cultural; orientações e 

atendimento de demandas relacionadas à literacia 

informacional/bibliometria; capacitações de pessoas/grupos) 

 

 o desenvolvimento de: um espaço específico voltado à 

cocriação/coworking/estudos em grupos (a se prestar possivelmente também como 

“biblioteca 24 horas” e/ou “espaço multiuso”); um espaço específico voltado ao 

estudo individual e ao acervo de documentos físicos – a contar com alguns 

subespaços; e um espaço específico para o desenvolvimento das atividades de 

ordens técnica e administrativa desenvolvidas pelos colaboradores da biblioteca 

o Justificativa: é fundamental que uma biblioteca universitária seja composta 

por ambientes físicos adequados, objetivando que as distintas atividades e 
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ações que nela/por ela são desenvolvidas presencialmente por pessoas 

possam, de fato, ter condições para isso. Hoje, as bibliotecas devem focar o 

desenvolvimento dos seus espaços para as pessoas, para que estas possam 

levar a cabo, com suporte da Ciência da Informação e das Humanidades 

Digitais – e de seus recursos vinculados – aqueles distintos atos, ações e 

atividades que desenvolvem no âmbito da universidade. Atualmente a 

Biblioteca-BJB conta com um espaço físico único disposto à comunidade, 

um único salão, não possuindo minimante os requisitos ideais no que toca 

a ambientes físicos. O Ministério da Educação, através do Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira | Inep, 

mediante instrumento, inclusive pontua acerca da configuração da 

infraestrutura de bibliotecas universitárias, primando por uma biblioteca 

que “fornece condições para atendimento educacional especializado e 

disponibiliza recursos comprovadamente inovadores.”. Na Biblioteca-BJB, 

cotidianamente são desenvolvidos trabalhos especializados em cooperação 

por grupos da comunidade, entretanto sem as condições ideais para tal. Um 

espaço específico para isso, separando-o do espaço reservado para o acervo 

físico e para os estudos individualizados, agregaria contemporaneidade e 

propiciaria inovação para toda a comunidade acadêmica, que inclusive já 

demanda um ambiente físico adequado para a biblioteca desde o início de 

suas atividades. 

 

Essas duas intervenções envolvem a mitigação da insustentabilidade inevitável que se 

desenha para a Biblioteca-BJB, bem como iniciam o processo de configuração desta biblioteca 

http://download.inep.gov.br/educacao_superior/avaliacao_institucional/instrumentos/2017/IES_recredenciamento.pdf
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como um efetivo centro de convivência e aprendizagem que urge dentro de qualquer câmpus 

universitário do século XXI. 


