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CAPÍTULO I

DA MISSÃO/FINALIDADE

Art. 1º - A Biblioteca-BJB do Câmpus de São João da Boa Vista da Unesp - Unesp SJBV,

categorizada  como  unidade  de  informação  universitária  especializada,  visará  atender,

primordialmente, à comunidade acadêmica da Unesp - Câmpus de São João da Boa Vista.

A comunidade Unesp no geral caracterizará o público-alvo secundário da BJB.

Art.  2º -  A  BJB  deverá  visar  a  interação/emancipação  do  sujeito  informacional  em

contextos  de  recepção/mediação/produção  de  conhecimento.  Nesse  contexto,  buscará

cumprir  aquela  missão  tida  pela  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.

CAPÍTULO II

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

Art. 3º - Possuirá a biblioteca do Câmpus de São João da Boa Vista da Unesp profissional

bibliotecário como o responsável por sua gestão, consoante a Lei Nº 4.084, de 30 de junho

de 1962, e atividades técnicas.

Art. 4º - A biblioteca do Câmpus de São João da Boa Vista da Unesp subordinar-se-á:

- administrativamente, à Seção Técnica de Apoio Acadêmico da Unesp - Câmpus de São

João da Boa Vista;

- tecnicamente, à Coordenadoria Geral de Bibliotecas - CGB da Unesp.



                          

Art.  5º -  A BJB terá  como comissões  assessoras:  Comissão de  Biblioteca  e  Comissão

Técnica de Biblioteca, consoante a Portaria Unesp n. 471, de 14 de dezembro de 1999, que

dispõe sobre a criação e regulamentação de Comissão de Biblioteca e Comissão Técnica de

Biblioteca e dá outras providências.

CAPÍTULO III

DAS ATRIBUIÇÕES 

Art 6º -  Consoante a Portaria Unesp nº 469, de 25 de julho de 2012, que regulamenta a

fixação das atribuições das unidades administrativas que integram a estrutura da Unesp,

têm como atribuições os Serviços Técnicos de Biblioteca e Documentação da universidade:

1. Estabelecer política de desenvolvimento de coleções que atendam as necessidades do

usuário. 

2. Fornecer subsídios para a definição da aplicação dos recursos da Unidade. 

3. Acompanhar e avaliar o desenvolvimento dos planos de atividades da biblioteca. 

4.  Manter  a  biblioteca  articulada  com  as  demais  áreas  da  Unidade,  integrando-a  ao

planejamento global, promovendo o intercâmbio de informações com órgãos superiores da

reitoria e com a rede de bibliotecas. 

5.  Realizar  reuniões  periódicas  com comissões  e  elaborar,  juntamente  com a Comissão

Técnica e Comissão de Biblioteca, a semana Nacional do livro e da Biblioteca e outros

eventos realizados no S.T.B.D. – Serviço Técnico de Biblioteca e Documentação.

6. Criar condições para o desenvolvimento e fortalecimento de programas permanentes de

treinamento e qualificação profissional. 



                          

7. Contribuir para o cumprimento da Lei de Direitos Autorais no que toca a publicações do

acervo. 

8.  Exercer  outras  atribuições  delegadas  pelo  Diretor  da  Unidade  e  pela  Coordenadoria

Geral de Bibliotecas. 

a) Seção Técnica de Referência, Atendimento ao Usuário e Documentação 

1. Manter intercâmbio com outras bibliotecas e centros de documentação, visando

ao compartilhamento de acervos congêneres. 

2. Dar suporte à seleção de material bibliográfico a ser adquirido. 

3. Orientar na normalização de originais para publicação e trabalhos acadêmicos.

4. Avaliar fontes de informação bibliográfica. 

5. Otimizar e divulgar o uso das fontes de informação disponíveis. 

6. Orientar a execução de pesquisas bibliográficas. 

7. Planejar, orientar e executar os serviços de empréstimo e consulta. 

8. Orientar a organização e higienização de material bibliográfico no acervo. 

9. Coordenar e orientar a organização de material bibliográfico. 

10. Elaborar relatórios relativos aos serviços desenvolvidos na Seção. 

11.  Fazer  o  cadastramento  dos  usuários,  mantendo  o  banco de  usuários  sempre

atualizado. 



                          

12. Avaliar as necessidades dos usuários, visando adequar a comunicação visual no

ambiente da Biblioteca. 

13. Manter controle da circulação do acervo e informar periodicamente à direção os

atrasos dos usuários, propondo soluções.

14. Elaborar programas de treinamento de usuários e de recepção de calouros.

15. Exercer outras atribuições no âmbito de sua competência.

b) Seção Técnica de Aquisição e Tratamento da Informação 

1. Coordenar os serviços de preservação, encadernação e restauração de material

bibliográfico. 

2. Cooperar com bases de dados locais, nacionais e internacionais. 

3.  Organizar  e  coordenar  o  serviço  de  processamento  técnico  do  material

bibliográfico retrospectivo e atual. 

4.  Responsabilizar-se  pelas  atividades  de  incorporação  e  inventário  do  acervo,

atendendo exigências da legislação vigente. 

5.  Estabelecer  critérios  para  permuta,  descarte  e/ou  remanejamento  de  material

bibliográfico, ouvida a Comissão Técnica e a Comissão de Bibliotecas. 

6.  Manter  intercâmbio  com  bibliotecas  e  centros  de  documentação  de  outras

instituições  para  o  desenvolvimento  e  enriquecimento  do  acervo  da  biblioteca,

visando a racionalização de recursos. 



                          

7. Manter o banco de dados de solicitações de compra de livros, organizando as

listas de compra, indicação de docentes e atualização de bibliografia básica. 

8. Elaborar ficha catalográfica das publicações de usuários vinculados à Instituição. 

9. Avaliar periodicamente os cabeçalhos de assunto para atualizações necessárias. 

10.  Cadastrar  os  materiais  bibliográficos  no  Athena  –  Banco  de  dados

Bibliográficos da Unesp. 

11. Planejar e coordenar o envio regular de cópias dos arquivos de dissertações e

teses  da  Unidade  para  inserção  na  C@thedra  –  Biblioteca  Digital  de  Teses  e

Dissertações da Unesp. 

12. Promover condições para a permanente observação dos padrões de catalogação

adotados pela Unesp. 

13. Exercer outras atribuições no âmbito de sua competência.

Art  7º -  Observadas  as  atribuições  delegadas  aos  Serviços  Técnicos  de  Biblioteca  e

Documentação da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, a BJB buscará

cumpri-las, ressalva-se, considerando-se a sua imersão no contexto de um câmpus iniciado

como  experimental  no  âmbito  da  instituição,  não  se  configurando,  pois,  ainda,  como

Serviço Técnico de Biblioteca e Documentação.

CAPÍTULO IV

DAS COMISSÕES ASSESSORAS 

IV.I - DA COMISSÃO DE BIBLIOTECA



                          

Art 8º - De acordo com o Art. 5º da Portaria Unesp n. 471, de 14 de dezembro de 1999, que

dispõe sobre a criação e regulamentação de Comissão de Biblioteca e Comissão Técnica de

Biblioteca e dá outras providências, compete às Comissões de Biblioteca: 

I – Eleger seu Presidente e Vice-Presidente; 

II – Indicar um de seus membros para secretariar as reuniões; 

III- Propor o plano anual de atividades da biblioteca, para aprovação da CGB; 

IV-  Propor  normas  e  regulamentos  relativos  às  atividades  da  biblioteca,  que  serão

submetidos à aprovação da CGB; 

V-  Realizar  reuniões  periódicas,  previamente  determinadas,  comprovadas  em  atas

circunstanciadas. 

Art 9º -  Consoante Art. 2º da mesma portaria, nos câmpus Unesp que agregam uma só

Unidade, as Comissões de Biblioteca serão compostas por 7 membros, sendo: 

- Diretor da Biblioteca, como membro nato; 

- um docente membro da Congregação, pela mesma indicado; 

-  dois  docentes  lotados  na Unidade Universitária  respectiva,  indicados  pela  Direção da

Unidade; 

- um aluno da Graduação, indicado pelo Diretório Acadêmico; 

- um aluno da Pós-Graduação, indicado pelo Diretório Acadêmico; 

- um servidor da biblioteca, eleito por seus pares. 



                          

Art 10º  - Adaptando o Art. 2º da Portaria Unesp n. 471, de 14 de dezembro de 1999, ao

contexto de quadros funcionais existentes e/ou preenchidos no âmbito do Câmpus de São

João da Boa Vista da Unesp, e consoante a Portaria da Coordenadoria Executiva N. 24, de

27 de novembro de 2020, formar-se-á a Comissão de Biblioteca da biblioteca do Câmpus

de São João da Boa Vista da Unesp por:

- bibliotecário, como membro nato; 

-  dois  docentes  lotados  na  Unidade  Universitária  respectiva,  indicados  pelo  Conselho

Diretor;

- um aluno, indicado pelos órgãos de representação discente.

IV.II - DA COMISSÃO TÉCNICA DE BIBLIOTECA

Art 11º - De acordo com o Art. 6º da Portaria Unesp n. 471, de 14 de dezembro de 1999,

que  dispõe  sobre  a  criação  e  regulamentação  de  Comissão  de  Biblioteca  e  Comissão

Técnica  de  Biblioteca  e  dá  outras  providências,  compete  às  Comissões  Técnicas  de

Biblioteca: 

I - Propor plano anual de atividades, para aprovação da Comissão de Biblioteca; 

II  -  Elaborar  o  relatório  anual  de  atividades  com  base  no  plano  anual  aprovado  pela

Comissão de Biblioteca; 

III  -  Propor  normas  e  regulamentos  relativos  às  atividades  da  biblioteca,  que  serão

submetidos à aprovação da Comissão de Biblioteca; 

IV - Assessorar a Direção da Biblioteca na execução das atividades planejadas; 

V - Realizar reuniões periódicas, comprovadas em atas circunstanciadas. 



                          

Art 12º - Consoante Art. 4º da mesma portaria, as Comissões Técnicas de Biblioteca serão

compostas por cinco membros, sendo: 

- Diretor de Biblioteca, como membro nato; 

- três bibliotecários, eleitos por seus pares; 

- um auxiliar de biblioteca, eleito por seus pares. 

Art 13º - Considerando-se os quadros funcionais existentes e/ou preenchidos no âmbito do

Câmpus de São João da Boa Vista da Unesp, formar-se-á a Comissão Técnica de Biblioteca

da biblioteca do Câmpus de São João da Boa Vista da Unesp por:

- Bibliotecário, como membro nato.

CAPÍTULO V

DO  PLANO  DE  DESENVOLVIMENTO,  ATUALIZAÇÃO  E  EXPANSÃO  DO

ACERVO

Art 14º - O acervo de documentos da biblioteca do Câmpus de São João da Boa Vista da

Unesp visará,  primordialmente,  atender  aos  objetivos  específicos  de ensino,  pesquisa  e

extensão da unidade.

Art 15º - O acervo deverá cobrir tematicamente, primordialmente, as áreas das Engenharias

e respectivas ciências subsidiárias. 



                          

Art 16º - Havendo condições, poderá o acervo desenvolver coleções complementares, por

meio de aquisição e/ou doação, formadas por documentos institucionais e/ou de temática

que não as supracitadas no Art 15º.

Art 17º - A incorporação de documentos ao acervo dar-se-á por:

I - Aquisição: incorporação de documento ao acervo mediante compra. 

§1º - a aquisição será efetuada via indicação e/ou aprovação da Comissão de Biblioteca,

conforme verba anual disponibilizada para a unidade a ser executada com esse fim.

§2º  -  os  documentos  indicados  para  aquisição  por  parte  do  corpo docente  deverão  ser

elencados  (indicados  título,  autor  e  quantidade  solicitada)  e  apresentados  à  BJB.  As

indicações serão avaliadas e, posteriormente, normalizadas pela BJB, sendo apresentadas

oportunamente à Comissão de Biblioteca, que apreciará a procedência dos pedidos.

II - Doação: incorporação de documento ao acervo por meio de recebimento,  sem ônus

pecuniário à Unesp.

§1º - os documentos a serem incorporados mediante doação terão a indicação ou aprovação

da Comissão Técnica de Biblioteca.

Art  18º  -  Nos  processos  de  seleção  e  incorporação  de  documentos  ao  acervo  deverá

observar-se:

- os títulos especificados nas bibliografias básicas e complementares relativas às unidades

curriculares dos cursos oferecidos pela unidade; 

- as diretrizes  e instrumentos do Ministério da Educação para avaliação de coleções de

documentos;

- as sugestões de incorporação encaminhadas à BJB;

- a adequação da temática coberta pelo documento em frente das coleções da BJB;

- a atualidade da obra em relação a outras obras de mesmo título, ou de temática de mesma

vertente, existentes no acervo; 



                          

-  a  acessibilidade  do  idioma  em que  se  encontra  escrita  a  obra  diante  da  comunidade

usuária;

-  a  relação  quantidade  de  exemplares  de  um título  existente  no  acervo  x  demanda  de

consulta/empréstimo;

- a condição física do documento;

- a possibilidade de acesso a exemplar digital do documento;

- os recursos disponíveis para aquisição de documentos;

- os estudos de usuários realizados pela BJB;

- a disponibilidade de espaço físico nas dependências da BJB.

Art 19º  - Os dados concernentes à incorporação de documento ao acervo (precisamente:

número de tombo, título, autor, dados de imprenta, dados adicionais, data de recebimento,

forma de incorporação (aquisição ou doação), instituição de procedência, valor, dados da

nota fiscal, observações) deverão ser registrados no livro de tombo da BJB.

Art 20º  -  A avaliação do acervo,  visando a sua adequação aos Arts 14º,  15º e 16º do

presente  regimento, deverá  ser  realizada  oportunamente,  de  maneira  periódica,  pela

Comissão Técnica de Biblioteca.

Art 21º - Obrigatoriamente, no apontamento de documentos para desbaste/descarte deverá

ser observada:

- a adequação da temática coberta pelo documento em frente das coleções da BJB;

- a atualidade da obra em relação a outras obras de mesmo título ou temática de mesma

vertente existentes no acervo;

-  a  relação  quantidade  de  exemplares  existentes  no  acervo  x  demanda  de

consulta/empréstimo;

- a relevância (simbólica, histórica, etc.) do documento para o acervo;

- a condição física do documento.



                          

Art  22º -  Os  documentos  elencados  para  descarte/desbaste  serão  apresentados  (seus

metadados) à Comissão de Biblioteca para apreciação.

Art 23º - Os estudos de usuários deverão ser realizados periodicamente, visando subsidiar a

adequada condução dos processos de seleção de documentos para o acervo, incorporação

de  documentos  ao  acervo,  avaliação  do  acervo  e  desbaste/descarte  de  documentos  do

acervo. 

Art 24º - O inventário do acervo deverá ser realizado anualmente, em momento oportuno.

Art 25º - Deverão ser observadas e desenvolvidas práticas de cooperação entre bibliotecas/

serviços  de  informação/acervos  para  preenchimento  de  lacunas  relativas  a  títulos

demandados e não disponibilizados mediante o acervo de documentos da Biblioteca-BJB.

Art 26º - Os trabalhos de conclusão de curso (TCCs), dissertações e teses vinculados aos

cursos oferecidos pelo câmpus de São João da Boa Vista deverão ser depositados somente

em formato digital, sendo assim disponibilizados pela biblioteca, mediante plataforma local

e/ou institucional global da universidade.

Art  27º -  Deverá  o  plano  de  desenvolvimento,  atualização  e  expansão  do  acervo  ser

revisado/avaliado/adequado  periodicamente,  visando  propiciar  sempre  a  adequada

condução do processo contínuo de desenvolvimento de coleções de documentos.

Art  28º -  Ademais  do  presente  plano,  no  que  toca  ao  desenvolvimento,  atualização  e

expansão do acervo, deverá a BJB observar a Portaria Unesp Nº 486, de 18 de outubro de

2000,  que  estabelece  as  diretrizes  para  o  desenvolvimento  de  acervos  da  Rede  de

Bibliotecas da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”.



                          

CAPÍTULO VI

DOS SERVIÇOS

Art  29º  -  A  biblioteca  do  Câmpus  de  São  João  da  Boa  Vista  da  Unesp  deverá,

obrigatoriamente, oferecer como serviços aos usuários:

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

produzidas pela comunidade acadêmica da Unesp - Câmpus de São João da Boa Vista;

II – 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;

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

respectiva  devolução)  dos  documentos  do  acervo  da  BJB;  oferecido  a  todos  os

usuários/cadastrados no sistema de empréstimo local de documentos bibliográficos da BJB;

IV – Empréstimo entre bibliotecas - EEB: permite o empréstimo de documentos de outras

bibliotecas, conforme as políticas e regulamentos específicos da Rede de Bibliotecas Unesp

e  da  Biblioteca-BJB,  por  intermédio  da  BJB,  aos  usuários  inscritos  no  sistema  de

empréstimo local  de documentos bibliográficos  da biblioteca da Unesp SJBV. Usuários

inscritos  nas  bibliotecas  conveniadas podem  solicitar  documentos  do  acervo  da  BJB

mediante esse serviço.

V  –  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.



                          

VI – Consulta  e  impressão de normas da  Associação Brasileira  de Normas Técnicas  -

ABNT: possibilidade de consulta on-line e/ou presencial a normas da ABNT e solicitação

de impressão de cópias de normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas; oferecida

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

VII  –  Orientação  à  pesquisa  bibliográfica  e  à  normalização:  orientação  on-line  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.).

VIII – 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 no sistema de empréstimo local de documentos bibliográficos da BJB.

IX – 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 no sistema de empréstimo local de documentos bibliográficos

da BJB.

X – 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.

CAPÍTULO VII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art  30º -  Visando  a  manutenção  da  integridade  física  dos  suportes  documentais

pertencentes  ao  acervo  de  documentos  físicos  da  Biblioteca-BJB,  bem  como  dos



                          

equipamentos/mobiliário  pertencentes à Biblioteca-BJB, dever-se-á fornecer informações

aos  usuários/consulentes/funcionários  da  Biblioteca-BJB  acerca  da  relevância  de:  não

adentrar às suas dependências portando alimentos/bebidas; não consumir alimentos/bebidas

(excetuando-se água) dentro das suas dependências.

Art 31º - Objetivando não “perturbar os trabalhos escolares, as atividades científicas ou o

bom funcionamento da administração”, conforme pontua o Regimento Geral da Unesp, nas

dependências  da biblioteca qualquer pessoa deverá utilizar  fones de ouvido aquando da

escuta  de  áudios  de  todos  os  tipos  emitidos  por  quaisquer  dispositivos  eletrônicos

(celulares, computadores, notebooks e similares). O descumprimento do exposto sujeitará a

pessoa às penas previstas no referido regimento.

Art 32º - Objetivando não perturbar os trabalhos técnico-administrativos executados pelo

quadro  de  colaboradores  servidores  da  biblioteca,  é  vedada  a  entrada  de  pessoas  não

pertencentes ao referido quadro, sem prévia autorização  deste, aos espaços internos que

fazem  parte:  do  balcão  de  atendimento  da  biblioteca;  da  sala  de  atendimento

técnico/processamento  técnico/gerência;  do  estúdio  para  produção  audiovisual.  O

descumprimento do exposto sujeitará a pessoa às penas previstas no regimento apontado no

Art 31º deste documento.

Art  33º  -  Será  vedada  a  entrada  de  animais  de  estimação  (pets)  nas  dependências  da

Biblioteca-BJB.

Art  34º  -  Casos  omissos  no  presente  regimento  terão  as  suas  soluções  tomadas  pela

Comissão de Biblioteca da biblioteca do Câmpus de São João da Boa Vista da Unesp.

Art 35º - O presente regimento entrará em vigor aquando da sua publicação via meio de

comunicação institucional e/ou extra-oficial da BJB.


