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INCLUSÃO DE EVENTOS [Campo 111] 

 

ATENÇÃO: A pesquisa deve ser o primeiro passo antes de qualquer inclusão de 

registro, para evitar duplicação de dados. Os manuais se destinam a explicar a inserção 

do registro, levando em conta que o catalogador já efetuou todas as pesquisas e 

consultas necessárias. 

 

 

1. Usado para: Biblioteca 

2. Tipo de autoridade: selecionar o tipo de autoridade que será cadastrada [111] 

3. Líder: Status n-nova; Nível de codificação: n-autoridade completa.  

4. Gravar 

5. O sistema vai carregar a planilha já parametrizada e gerar um novo “código da 

autoridade”.  

 

 

6. Campo 008 – Dados fixos 

Abrir o campo (clicando dentro do campo ou na lupa à direita) 

Subdivisão geográfica (6): n - não se aplica 

Esquema de latinização (7): n - não se aplica 

Posição indefinida de caracter (8): l - Não se codifica 

Tipo de registro (9): a - autoridade estabelecida 

Regras de catalogação descritiva (10): c - AACR2 

Sistemas de Cabeçalhos de assunto/tesauros (11): z - outras 

Tipos de série (12): n - não se aplica 

Séries numeradas ou não numeradas (13): n - não se aplica 

Entrada principal ou entrada secundária (14): b - Não apropriada 

Cabeçalho de assunto (15): a - Apropriada 

Série principal e série secundária (16): b - Não apropriada 

Tipo de subdivisão de assunto (17): n - não se aplica 
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Tipos de entidades governamentais (28): | - Não se codifica 

Avaliação de referência (29): a - cruzamento consistente (quando houver remissiva); 

OU n - não se aplica (quando não houver remissivas) 

Registro em processo de atualização (31): a - registro atualizado 

Nomes pessoais indiferenciados (32): n - não se aplica 

Nível de autoridade (33): a - Completa 

Modificação do registro (38): # - Não se aplica 

Fonte de catalogação (39): d – Outros 

 

7. Gravar 

8. O sistema vai carregar a planilha já parametrizada e gerar um novo “código da 

autoridade”.  

9. Campo 111 (NR) – Evento 

           - Indicador 1: colocar o n. 2 (indica que o nome do evento entra na Ordem direta) 

           - Subcampo a: Inserir o título do Evento, na ordem direta 

           - Pontuação: colocar “vírgula” ( , ) 

Ex.: 111 2 $a Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias. 

 

ATENÇÃO: Os subcampos referentes ao número do evento, ano e local NÃO devem 

ser preenchidos na planilha de autoridade quando o evento for recorrente (que 

ocorre/ocorreu mais de uma vez). Preencher na planilha bibliográfica (em cada acervo). 
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           - Subcampo n: número do evento 

           - Pontuação: colocar “dois pontos” ( : ) 

           - Subcampo d: Ano do evento 

           - Pontuação: colocar “dois pontos” ( : ) 

           - Subcampo c: Cidade, Estado (onde ocorreu o evento) 

O parêntese deve ser aberto dentro do subcampo n e fechado depois do subcampo c.  

 

Ex.: 

(planilha bibliográfica) 

111 2 $a Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias, 

          $n (20 : 

          $d 2018 :  

          $c Salvador, BA) 

 

10. Campo 411 – Remissiva UP Usado para (se houver) 

       - Subcampo a: Inserir outros títulos possíveis ou encontrados para o Evento, na 

ordem direta 

           - Pontuação: colocar “vírgula” ( , ) 

           - Subcampo n: número do evento 

           - Pontuação: colocar “dois pontos” ( : ) 

           - Subcampo d: Ano do evento 

           - Pontuação: colocar “dois pontos” ( : ) 

           - Subcampo c: Cidade, Estado (onde ocorreu o evento) 

Ex.:  

(planilha de autoridades) 

111 2 Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias 

411 2 SNBU 

 

11. Campo 511 – Remissiva VT Ver Também (se houver) 

      - Subcampo a: Inserir títulos de outros eventos relacionados, na ordem direta 

 

12. Campo 670 – Fonte positiva de pesquisa – fontes de pesquisa não disponíveis ao 

acesso público (não aparecem no catálogo online) 
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      - Subcampo a: Inserir nome da fonte da pesquisa cujo evento, remissivas e outros 

dados foram encontrados.  

 

Obs: Se tiver uma segunda/terceira fonte de consulta, clicar em +  

 

13. Campo 675 – (NR) – Fontes de pesquisa negativa, não disponíveis ao acesso 

público (se houver). 

            - Subcampo a: Inserir a fonte de consulta cuja pesquisa foi realizada e não foram 

encontrados resultados. 

Usado quando o termo não existir no catálogo pesquisado, seja BN, LC ou qualquer 

outro. Pode ser utilizado um campo 675 para cada fonte pesquisada cuja informação não 

foi encontrada. Nem sempre haverá fonte negativa. 

 

Exemplo: 

a) Nome buscado na Biblioteca Nacional e na Library of Congress, e não 

encontrado em nenhum dos dois catálogos. 

 

        675$a BN online, 20/05/2017 

              $a LC online, 20/05/2017 

 

IMPORTANTE: Utilize como fonte positiva e fonte negativa apenas as bases nas quais 

você consultou a autoridade desejada. Não copie as fontes negativas nem as positivas da 

BN ou de quaisquer outros catálogos ou bases de dados. 

 

14. Gravar (o botão gravar pode ser acionado a qualquer momento da inserção de 

dados) 

15. Atualizar autoridade (sem atualizar a autoridade não aparece na planilha de 

catalogação nem na consulta ao público) 

16. Revisão (verificar se estão presentes os campos 5 e 8) 

 

 

Para dúvidas e solicitação de inclusão, contatar spte@ndc.uff.br 


