
 

 

 



 
Alteração/Validação de E-books Importados 

 
Muitos dos e-books são importados do fornecedor para o Pergamum-UFF. 
 
A importação consiste em fazer upload de um arquivo com os dados marc dos itens               
catalogados por bibliotecários do fornecedor ou editora. 
 
A validação/alteração é necessária para que a catalogação seja condizente com as            
normativas institucionais da UFF, regras de catalogação internas e para melhor atendimento            
da comunidade acadêmica. 
 

1) Identificação dos itens importados. Pode ser feito por comunicado do Suporte           
Pergamum-UFF por e-mail ou gerando relatório de acervo, selecionando apenas          
e-book. Se você não sabe como gerar relatório, veja aqui. 

2) Acesse o registro do e-book. Abra o e-book no link indicado.  
Obs.: Em geral o código de acervo é um número distante do último código de acervo                
gerado. Por exemplo, último código de acervo catalogado manualmente hoje foi o 303125, o              
primeiro código importado é 5000001. 
 
ATENÇÃO!! A correção, assim como a própria catalogação deve ser feita com o item em               
mãos e aberto.  
 

3) O primeiro campo que precisa ser preenchido é o “líder”. É um campo obrigatório              
que não pode ser importado. 

 
 
Em geral, e-books regulares de texto possuem os seguintes dados: 

● Tipo de material: 
a - Material Textual 

● Nível bibliográfico: 
m - Monográfico / único 
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● Nível de codificação: 

# - Completo 
● Forma de catalogação: 

a - AACR2 

 
4) Clique em OK 
5) Insira uma classificação pertinente ao item bibliográfico. Todos os e-books são           

importados com uma única classificação, geral referente a livros eletrônicos 070.573.           
Vincule às 30 bibliotecas do sistema. Não inclua os setores técnicos (Lacord, SPDC,             
SPTE e outros que porventura passem a existir) 

 
6) Exclua a classificação importada.  
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ATENÇÃO: Este é o único caso em que uma biblioteca pode marcar outra ou excluir               
classificação de outras bibliotecas.  
 

7) Clique no campo 007 e preencha os campos do modo mais adequado possível.  
O Tipo de obra c-recurso eletrônico e Especificação do material r-Remoto           
devem sempre estar preenchidos. São fundamentais para os sistema reconhecer          
esse tipo de recurso.  
Quando não for possível identificar o preenchimento adequado dos demais campos,           
apesar do arquivo do e-book estar aberto, marque como u-desconhecido. 

 
 

8) Abra o 008 e preencha todos os campos que estiverem em branco, de acordo com o                
item. Confira os dados dos campos que vieram preenchidos.  

 
 
Obs.: Não use os prints como base, cada e-books terá suas próprias especificidades.             
Verifique o material. Corrija os campos necessários (por exemplo, lugar de publicação            
estava codificado errado no print acima). 
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9) Exclua os campos que forem desnecessários ou não utilizados na UFF. Por exemplo             
o campo 035 é o código de controle do fornecedor, tal qual nosso código de acervo                
e é um campo que pode ser excluído.  
Outros dois campos que também pode ser excluídos são: o campo 655, Termo de              
índice-Gênero/forma/características físicas e o 50, Número de chamada da LC, ou           
seja, número de classificação atribuído por ela ou instituição que adote a            
classificação da LC: não é o nosso caso na UFF.  
NÃO EXCLUA O CAMPO 040. 
 

 
 

10) O campo 040 indica as responsabilidades de catalogação. O subcampo a ($a) indica             
o fornecedor como catalogador e você deve mantê-lo como estiver, assim como o             
subcampo c ($c) se houver. Insira novo campo (F4) marcando o subcampo d             
Agência Catalogadora e preencha com o código da UFF. 

40 $d BR-NiUFF 
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11) Valide as autoridades e outros campos em vermelho. Caso o dado não exista,             
solicite ao responsável 

Obs.: Se for autor, entidade, ou assunto nome de pessoa ou nome de entidade, peça               
inserção ao responsável da biblioteca por inclusão de autoridades. Se for assunto, editora,             
local de publicação, peça à SGRI 
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12) Insira quaisquer campos de que sinta falta durante a catalogação e verifique se             
todos os campos essenciais foram preenchidos. Por exemplo, o 082$a é um campo             
obrigatório.  

13) Altere a ordem de todos os campos que estejam incorretos (por exemplo a ordem              
correta é 245$ a, 245$h, 245$b, 245$c. 

14) Verifique também número de página, série e outras informações que possam ser            
relevantes, como notas. 

 

 
Responsável sgri.cbi.sdc@id.uff.br - Última alteração 21.08.2020 

Elaborado por Debora do Nascimento 

mailto:sgri.cbi.sdc@id.uff.br


 

 
 

15) Tenha o cuidado de refazer a indexação de acordo com a Política de Indexação da               
UFF. Elimine subcampos não utilizados, faça as correções necessárias e inclua um            
campo 650. O ideal é que a indexação tenha de 03 a 05 assuntos.  

 

 
 

16) Tenha atenção com incorreções da catalogação original bem como assuntos fora           
dos padrões institucionais. 

17) Clique em Gravar sempre que possível, evitando assim perder dados já corrigidos.  
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18) Clique em atualizar acervo. 

 
19) Confira o acesso no catálogo online.  

 
Obs.: No 856 os subcampos precisam estar na ordem correta: $u, $z, $9.  
Se o $z estiver antes do $u haverá problema de acesso na autenticação. Se a data não estiver no formato dd/mm/aaaa                     
o sistema apresentará erro na atualização. Em e-books importados do fornecedor, a regra de ordem dos campos é                  
diferente. Quando o acesso depende de login, a informação a ser colocada em 856$z é “acesso restrito”. 4 
 

 
Consulte todos os manuais disponíveis e outros documentos em 
http://bibliotecas.uff.br/area-tecnica 
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