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Resumo 

 

 

 

 

Descreve a nova organização no Setor de Publicações Periódicas e Trabalhos Acadêmicos da 

Biblioteca Central do Gragoatá da UFF, no seu acervo de periódicos científicos, visando 

agrupá-los por área do conhecimento. Anteriormente organizado apenas por ordem alfabética, 

dificultava a localização nas buscas feitas pelos usuários nas estantes. Aborda a importância 

desse processo na validação das etapas de classificação, estruturação e desbastamento das 

coleções. Explica o processamento técnico deste acervo, detalhando suas etapas e dinâmicas. 

Inicialmente estruturado para o sistema Argonauta, o projeto precisou de algumas adaptações 

com a mudança para o Pergamum.  Atualmente em fase de finalização e conclusão das etapas 

proposta , já é possível observar, uma satisfação nos resultados de busca com a otimização do 

acesso ao acervo pelos usuários aos diversos cursos atendidos pela biblioteca, possibilitando 

também a localização de outros títulos que enriqueçam e fundamentem a sua pesquisa. 

  

 

Palavras-chave: Periódico científico; publicação científica; Sistema de controle de 

publicações seriadas; Avaliação de coleção 



9 

 

Abstract 

 

 

 

 

Describes the new organization in the sector of periodicals and scholarly works of the Central 

Library of Gragoatá at UFF, in its collection of scientific journals, in order to group them by 

area of knowledge. Formerly organized only alphabetically, made the location in searches 

made by users on the shelves. Discusses the importance of this process in the validation of the 

rating steps, structuring and chopping of the Collections. Explains the technical processing of 

this acquis, detailing its stages and dynamics. Initially structured for Argonauta, the project 

needed some adjustments with the change to Pergamum. Currently undergoing finalization 

and completion of the proposed steps, it is possible to observe, a satisfaction in search results 

with the optimization of access to the collection by users to various courses served by library, 

allowing also the location of other titles that enrich and support your research. 

 

 

Keywords: scientific journal; scientific publication; Control system of serial publications; 

Collection evaluation
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1 Introdução 

 

 Um extraordinário esforço de capacitação docente e de pesquisa na renovação de 

métodos de ensino vem colocando a biblioteca universitária em posição relevante no processo 

de transferência de conhecimentos e no fomento de novos hábitos de leitura. Os cursos de 

pós-graduação que se multiplicam nas universidades e a criação de equipes de pesquisa 

especializada e interdisciplinar exigem, em ritmo crescente, o apoio de serviços bibliográficos 

eficientes e nesse particular encontra-se como fonte de pesquisa atualizada as coleções de 

periódicos das BU – Bibliotecas Universitárias. 

 Sendo assim, o presente trabalho tem como foco, o relato de experiência advinda da 

participação da autora no projeto realizado no Setor de Publicação Periódica e Trabalhos 

Acadêmicos (SPPTA) da Biblioteca Central do Gragoatá (BCG) da Universidade Federal 

Fluminense (UFF) com a reorganização/reestruturação do acervo de periódicos. 

 Pretende-se também visando o enriquecimento da discussão abordar a importância 

desse processo na validação das etapas de classificação, estruturação e desbastamento das 

coleções. 

 O projeto em questão teve origem à partir da observação da demora e dificuldade de 

localização nas buscas dos usuários no acervo de periódico, uma vez que o mesmo se 

encontrava organizado em ordem alfabética e sem classificação de área. Foi então realizado 

pelos bibliotecários responsáveis por esse acervo, um diagnóstico da situação, seguindo-se do 

planejamento da reorganização da coleção por área do conhecimento, visando assim a 

otimização do acesso ao acervo pelos usuários aos diversos cursos atendidos pela biblioteca. 

 A rápida expansão da coleção de periódicos da BCG, resultante principalmente das 

doações recebidas, não foi acompanhada por critérios formais que disciplinassem a seleção 

dos títulos doados. Essa expansão trouxe problemas para a biblioteca que já vinha enfrentando 

dificuldades de espaço físico para abrigar suas coleções.  

 

O bibliotecário enfrenta, algumas vezes, pressões na hora de selecionar a coleção 

recebida, por parte dos técnicos ou administradores das instituições que visam a 

interesses particulares ou específicos pelo material doado. Ocasiona, assim, 

indefinição de critérios na seleção dos mesmos e o receio de se cometer erros, 

preferindo adiar o problema. [...] uma seleção consciente e planejada diminui o 

problema do descarte e controla o crescimento da coleção. Uma política constante de 

refinamento da coleção é muito mais eficiente se praticada com freqüência. 

(MAYRINK, 1984, p. 111) 
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 Levando-se em consideração todos os fatores já citados, agravados pelo espaço físico 

reduzido, o trabalho foi planejado no sentido de estabelecer critérios de seleção e descarte da 

coleção de periódicos. Assim, o diagnóstico foi iniciado visando melhorar a localização do 

material desejado nas estantes através da busca direcionada, classificando os periódicos por 

área do conhecimento.   

 A organização do conhecimento, com fins de se obter o acesso com resultados 

positivos, também se aplica a quantidade de periódicos que são processados, mas pouco 

organizados. Contudo, esse processo de organizar essas fontes de informação tem pouco 

destaque, resultando, muitas vezes em não recuperação da informação desejada pelo seu 

usuário. 

 Lancaster (2004) coloca que, para satisfazer uma necessidade de busca, é necessário 

criar algum tipo de estratégia de busca, pois ao fazer uma busca em uma base de dados, 

sempre se almeja encontrar documentos que sejam úteis para o usuário e evitar a recuperação 

de informações inúteis. 

 Segundo Pires, Costa e Cordeiro (2013), as necessidades dos usuários em relação aos 

documentos são variantes, fazendo com que um documento deva ser múltiplo-indexado, para 

permitir a busca por diferentes facetas. Bem o caso de documentos imagéticos, o usuário 

provavelmente fará a escolha da imagem desejada, a partir do oferecimento, pelo sistema, de 

um painel de imagens contendo várias opções de seleção. 

 Temos então como objetivo geral, reordenar a coleção de periódicos da BCG, 

selecionando, avaliando e organizando nas estantes o material por área do conhecimento, 

visando otimizar o acesso ao acervo pelos usuário dos diversos cursos que a Biblioteca 

atende. 

 E como objetivos específicos, que vão pavimentar o caminho para o objetivo geral tem-

se: 

•Definir e padronizar as áreas com as quais os periódicos são classificados no sistema no 

campo “Classificação Interna”; 

• Reavaliar todos os títulos. 

•Adequar os periódicos dentro da nova classificação interna; 

•Criar uma nova metodologia para ordenação dos periódicos nas estantes, agrupando por 

grandes áreas; 

•Ordenar por ordem Alfabética dentro de cada Área estabelecida; 

•Refazer a sinalização das estantes e dos corredores.
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2  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1  O QUE É PERIÓDICO? 

 

 A publicação periódica científica impressa como fonte de informação é definida 

segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, através da NB 6021 (2002) 

como: 

 

Um dos tipos de publicações seriadas, que se apresenta sob a forma de revista, 

boletim, anuário etc., editada em fascículos com designação numérica e/ou 

cronológica, em intervalos pré-fixados (periodicidade), por tempo indeterminado, 

com a colaboração, em geral, de diversas pessoas, tratando de assuntos diversos, 

dentro de uma política editorial definida, e que é objeto de Número Internacional 

Normalizado (ISSN). (ABNT, 2002, p. 1) 

 

 

Periódicos científicos têm como função principal a disseminação e recuperação da 

informação, bem como proporcionar a visibilidade, no meio acadêmico tanto das publicações, 

como dos autores e editores. São considerados veículos de comunicação do conhecimento 

cumprindo também missão de registro oficial público da informação. 

Os periódicos científicos, para Fachin e Hillesheim (2006), são ainda definidos como 

todo ou qualquer tipo de publicação editados em números ou fascículos independentes, não 

sendo relevante a sua forma de edição, ou seja, seu suporte físico, que pode ser papel, CD-

ROM, bits e on-line, mas que tenham um encadeamento sequencial e cronológico, sendo 

editados preferencialmente em intervalos regulares.  

 

2.2  HISTÓRIA DO PERIÓDICO CIENTÍFICO 

 

Os periódicos científicos surgiram no século XVII passando a substituir as cartas e 

atas, devido à necessidade de rapidez na comunicação e com o advento da Revolução 

Científica, são considerados um dos primeiros meios da comunicação científica. Tornando-se 

importantes fontes para divulgação de pesquisas, até hoje mantém como finalidade divulgar 

resultados de trabalhos realizados por todas as áreas do conhecimento.  

 

À época de seu surgimento o periódico científico foi considerado com um veículo 

mais rápido de publicação e disseminação das descobertas científicas. O periódico 

tornou-se economicamente viável porque passou a permitir a publicação de vários 

autores num só volume, transformando a informação em conhecimento acessível a 

todos. A descoberta científica de cada autor torna-se única, sendo de propriedade 
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exclusiva, servindo como fonte para outros pesquisadores. [...] O periódico, como 

veículo de comunicação do conhecimento, cumpre a importante função do 

estabelecimento de prioridade na descoberta científica e da disseminação da 

informação. Para que o periódico se estabeleça e se consolide é preciso do respaldo 

de uma comunidade científica e suas atividades de pesquisa. (Almeida, 2003, p. 26) 

 

 

Os primeiros periódicos surgiram na França – Journal des Sçavants – e na Inglaterra, 

com o Philosophical Transactions of the Royal Society of London, ambos em 1665. A Royal 

Society, que continua em atividade até os dias de hoje, é um colegiado de cientistas eminentes 

e uma das mais antigas academias científicas. 

 

Antes do surgimento dos periódicos científicos, desde a invenção da imprensa até o 

século XVII, as notícias sobre a ciência, as técnicas variadas e as invenções eram 

veiculadas em folhetins, em volantes e em jornais cotidianos. Até essa época, o 

conhecimento mais especializado era comunicado por correspondências realizadas 

entre os cientistas ou enviadas às agremiações científicas. Essas correspondências 

vão originar, no século XVII, as publicações científicas, as quais, ao contrário das 

anteriores correspondências entre os estudiosos, são voltadas a um público mais 

amplo, embora específico. Freitas, 2006, p.  

 

No século XIX, os periódicos expandiram-se e especializaram-se, vindo a tornarem-se 

importantes canais de informação no mundo da ciência. Ao publicarem seus textos, os 

pesquisadores registram o conhecimento, legitimam suas pesquisas e veiculam a comunicação 

entre os pares e propiciando o reconhecimento público pela prioridade da teoria ou da 

descoberta. 

Segundo Meadows (1999) ocorreram mudanças na forma da revista científica nos 

últimos séculos, porém de um modo geral, o formato atual das revistas científicas é 

praticamente o mesmo, seja qual for a área do conhecimento que representem. O autor lembra 

o ainda que a maioria dos artigos de periódico científico trazem a data em que o trabalho foi 

submetido a revista, o que contribui para esclarecer quem foi o primeiro a publicar sobre 

determinado assunto. 

Para grande parte dos autores a ciência ou o conhecimento científico é um 

conhecimento que deve se tornar público, construído e produzido para o uso comum, estando 

à disposição de todos e não apenas para um público restrito. Assim os periódicos não tanto 

fontes do saber científico, quanto registros públicos do conhecimento. 

Os pesquisadores são maiores interessados em acessar o conteúdo das revistas, sendo ao 

mesmo tempo autores e leitores, num processo de retroalimentação.Usam ainda os periódicos 

para divulgar seus trabalhos e submeter sua produção intelectual aos seus pares. Conforme 

Meadows (1999), o reconhecimento que os pesquisadores obtêm na disseminação do 
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resultado dos seus trabalhos em artigos de periódicos é possível, devido à avaliação da 

produção científica por meio de um sistema de arbitragem, onde os membros representantes 

da comunidade científica determinam as regras, as normas de produção e os critérios de 

qualidade para as pesquisas.  

 

2.2.1 Periódicos científicos no Brasil 

 

O periodismo surge no Brasil no século XIX, com a vinda da Corte portuguesa para o 

Brasil (1808), que transformou a colônia em sede do reinado português. Além de permitir a 

existência da imprensa no país, essa transformação possibilitou a criação de numerosas 

instituições científicas. Como na maioria dos países do mundo ocidental, a divulgação da 

ciência no Brasil se iniciou em jornais cotidianos voltados para grande público. 

O primeiro periódico impresso no Brasil, a Gazeta do Rio de Janeiro, foi o primeiro 

divulgador de assuntos científicos, noticiando à produção de obras, a realização de cursos, a 

produção e venda de livros e textos científicos.  

Posteriormente surgem a Idade d’Ouro do Brasil, na Bahia, assim como as revistas As 

Variedades ou Ensaios de Literatura, também na Bahia, o primeiro jornal literário brasileiro, 

e O Patriota, no Rio de Janeiro, o primeiro periódico especialmente dedicado às ciências e às 

artes no país. 

Os primeiros periódicos científicos publicados no Brasil foram a Gazeta Médica do 

Rio de Janeiro, em 1862, e na Bahia, a Gazeta Médica da Bahia, em 1866. Em 1917, surge a 

Revista da Sociedade Brasileira de Ciências, atualmente anais da Academia Brasileira de 

Ciências, sendo considerado de fato o primeiro periódico cientifico brasileiro (BIOJONE, 

2003, p. 36). 

A partir da década de 90, com a evolução das Tecnologias da informação e 

comunicação (TICs), o número de periódicos começou a crescer exponencialmente, bem 

como o interesse pela publicação e divulgação de artigos científicos.  

 

2.3  PERIÓDICOS EM BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS 

 

As bibliotecas universitárias vêm registrando um aumento expressivo no número de 

usuários, em parte como resultado de programas como PDI – Plano de Desenvolvimento 

Institucional e o REUNI - Reestruturação e Expansão das Universidades Federais, que visam 

o aumento e expansão e desenvolvimento dos cursos dentro das universidades federais, sendo 
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também um item de peso, na nota atribuída aos cursos de graduação na avaliação do MEC 

(Ministério da Educação). Tendo como missão oferecer suportes informacionais ao tripé – 

ensino, pesquisa e extensão, as bibliotecas universitárias parte importante no conjunto da 

academia “[...] direcionando sua coleção aos conteúdos programáticos ou em projetos 

acadêmicos dos cursos ministrados pelas universidades [...].” (MIRANDA, 2007, p. 4), 

atendendo, de forma igualitária dessa forma as demandas de alunos, professores e 

funcionários das universidades (BIBLIOTECA NACIONAL, 2000).  

É importante ressaltar que as bibliotecas universitárias cada vez mais, estão inseridas 

em um contexto educacional mais amplo, e que são célula dependente da organização da qual 

faz parte (TARAPANOFF, 1982). Esta organização mais ampla envolve inúmeras demandas, 

advindas tanto do âmbito da graduação, quanto da extensão, da pesquisa e pós-graduação. 

Visando suprir estas demandas, as bibliotecas precisam submeter as suas propostas de 

desenvolvimento de coleções à planilha orçamentária, assim como às questões sociais e 

políticas da universidade. 

 

A demanda por informação nas bibliotecas universitárias acelerou a necessidade de 

investimento nos seus respectivos acervos informacionais, o que consequentemente 

favoreceu a produção científica, já que tanto um como outro se retroalimentam durante 

toda ação de pesquisa. Assim, a sociedade começou um processo que impulsionou a 

explosão documental, ocorrida na segunda metade do século XX. (Rodrigues, 2008, 

p.26) 

 

Atualmente as publicações periódicas que vêm aumentando significativamente o 

número de títulos publicados nos últimos anos, acarretando assim uma mudança de cenário 

nas bibliotecas universitárias. Como resultado dessa explosão documental, tornou-se inviável 

para as bibliotecas armazenarem toda a informação gerada pela comunidade científica em um 

único espaço (ANDRADE; VERGUEIRO, 1996) foi onde começaram a surgir preocupações, 

por parte dos bibliotecários, quanto ao desenvolvimento de coleções. 

 

2.3.1 Política de desenvolvimento de coleções em bibliotecas universitárias 

 

Para se desenvolverem coleções de acordo com a realidade de cada biblioteca, 

consequentemente, da instituição da qual ela faz parte, é imperativo o 

estabelecimento de uma política de desenvolvimento de coleções. Este documento 

tem como propósito delinear todas as etapas do desenvolvimento de coleções, a ser 

realizado pelo bibliotecário da instituição (VERGUEIRO, 1989). 
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 Considerando que o desenvolvimento de coleções é a tradução de um Para 

construção de uma política de desenvolvimento de coleções satisfatória, deve-se levar em 

conta o papel da biblioteca dentro da instituição. Esse documento deve traduzir o 

posicionamento político e  informar claramente como a biblioteca atenderá as necessidades 

informacionais de seus usuários e da comunidade na qual ela está inserida. 

 Para Vergueiro (1989), ao buscar traçar uma direção para o desenvolvimento de 

coleções, deve-se dispor de informações que subsidiarão a construção do documento final. 

Diagnóstico atualizado da coleção, identificação da comunidade, os recursos de que a 

instituição dispõe assim como sua missão e objetivos são alguns de itens que serão a base para 

um planejamento adequado.  

 

2.3.1.1 Seleção de periódicos científicos para bibliotecas universitárias 

 

 A primeira etapa do desenvolvimento de coleções é a seleção. Esse momento é 

crucial na formação do acervo para que e o mesmo conjugue os interesses dos usuários e os 

objetivos da instituição.  

  Neste contexto o papel do bibliotecário é de extrema importância, já que ele terá o 

papel de negociador que buscando o equilíbrio entre as necessidades informacionais dos 

usuários e os recursos financeiros disponíveis na instituição (VERGUEIRO, 1995). Para 

visualizar o panorama vivenciado pela seleção de periódicos científicos em bibliotecas 

universitárias, basta rever o momento atual onde encontramos: um amplo mercado editorial de 

periódicos científicos, poucos recursos financeiros, aparecimento de novas tecnologias e o 

aumento no custo das publicações.  

 Muitos são os critérios a serem analisados no momento da seleção de títulos de 

periódicos científicos para compor o acervo de uma biblioteca. A decisão por uma assinatura 

deve levar em consideração indicadores da qualidade da publicação e a repercussão, em 

âmbito nacional e internacional, do título, para que as bibliotecas universitárias possam dispor 

de um acervo que satisfaçam as necessidades de seus usuários. 

 

 

 

 

 

 



19 

 

2.4  A BIBLIOTECA CENTRAL DO GRAGOATÁ 

 

A Biblioteca Central do Gragoatá (BCG) é uma das bibliotecas que compõe o 

conjunto de Bibliotecas Universitárias gerenciadas pela Superintendência de Documentação 

(SDC) - Sistema de Bibliotecas e Arquivo da Universidade Federal Fluminense. Criada em 25 

de abril de 1994, a BCG tem seu acervo formado pela reunião das coleções originárias das 

antigas Bibliotecas de Ciências Humanas e Filosofia, Comunicação Social, Educação, Letras 

e Artes, e Serviço Social. 

Atualmente a BCG é especializada nas seguintes áreas: Antropologia, Arquivologia, 

Artes, Biblioteconomia, Ciência da Informação, Cinema, Comunicação Social, Educação, 

Educação Física, Estudos de Mídia, Filosofia, História, Jornalismo, Letras, Linguagem, 

Literatura, Política, Produção Cultural, Psicologia, Publicidade e Propaganda, Relações 

Internacionais, Serviço Social, e Sociologia. 

O acervo é composto por mais de 200.000 itens, dentre eles: Livros, Periódicos, Teses 

e Dissertações, Trabalhos de Conclusão de Curso, Partituras, Multimídias, etc. Biblioteca 

possui ainda em seu acervo importante Coleção de Obras Raras/Antigas e as Coleções 

Especiais, são elas: 

Temáticas: Coleção Estudos Americanos; Coleção Estudos Galegos; Coleção do Laboratório 

de História Oral e Imagem (LABHOI); Coleção Projeto RESGATE. 

Particulares: Coleção Alair Gomes (Jornalista e Fotógrafo); Coleção Maria Jacintha 

(Teatróloga e Crítica); Coleção Ismael Coutinho; Coleção Bezerra de Menezes; Coleção 

Bárbara Levy; Coleção Lydia Podorolski. 

 Tem como missão responder às necessidades de serviços e recursos informacionais, 

promover as atividades de ensino, pesquisa e extensão da áreas de Ciência Humanas, Sociais 

Aplicadas, Linguistica, Letras e Artes, e disponibilizá-los à comunidade universitária e a toda 

a sociedade, contribuindo para o avanço científico, tecnológico e para o desenvolvimento 

socioeconômico-cultural. 

 A seguir seguem-se algumas fotos da BCG e do acervo de periódicos da Biblioteca 

antes e depois da reorganização. 
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Foto da fachada da BCG – Biblioteca Central do Gragoatá - UFF 

 

 

 

 

Fotos do acervo de periódicos antes da reorganização com sua arrumação por títulos em 

ordem alfabética. 
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Fotos do acervo depois da reorganização com as estantes sinalizadas por áreas de 

conhecimento.   
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2.4.1  Critérios  de inclusão de periódicos impressos na BCG 

 

 A seleção de documentos a serem incluídos no acervo da BCG é realizada pela Seção 

Planejamento e Desenvolvimento de Coleções (SPDC) da Superintendência de 

Documentação. A seleção é um processo de tomada de decisão título a título (FIGUEIREDO, 

1998, p.84)  que  é realizado baseado na política de seleção, cada título precisa estar no lugar 

mais adequado no acervo, dentro da área de maior abrangência. Segundo Vergueiro (1995), o 

processo de seleção envolve a definição de quem vai selecionar (comissão de seleção para o 

caso das universidades) e a elaboração de política de seleção. O registro e controle das 

informações dos itens a serem submetidos à comissão também fazem parte da atividade de 

seleção. São emitidos listas atuais com os periódicos agrupados pela classificação feita na 

catalogação e assim verificados pela comissão, devidamente pesquisados no IBICT-CCN, que 

é a nossa principal fonte para consulta de periódicos, posteriormente agrupados no acervo. 

Quando algum ítem não atende diretamente as necessidades de nossos usuários, na grande 

maioria da área de Humanas, esses periódicos são colocados em uma listagem para serem 

oferecidos a outras unidades e verificado o interesse dessas unidades em adquiri-los. 

 A finalidade do SPDC é contemplar de forma equilibrada as necessidades 

informacionais da comunidade acadêmica, as tipologias documentárias estabelecidas, as 

ofertas do mercado editorial, os recursos financeiros disponíveis, o espaço destinado ao 

acervo nas bibliotecas, a preservação e o acesso, através de ações que visem a compra de 

material bibliográfico para as bibliotecas da Universidade.    

 Tendo como objetivo principal, orientar, executar e acompanhar a constituição e 

manutenção dos acervos das bibliotecas da Universidade Federal Fluminense (UFF), 

possibilitando que as mesmas cumpram sua missão fundamental: proporcionar o acesso ao 

conhecimento. 

 

2.4.1.1 Rotinas  do Setor de Periódicos da BCG - Aquisição, seleção e descarte 

 

 A coleção de periódicos da Biblioteca Central do Gragoatá possui as seguintes 

modalidades de aquisição: por compra, permuta e doação. 

 Os periódicos podem ser impressos, em multimídia (materiais especiais em CD e/ou 

DVD) e em meio eletrônico. 
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Compra 

 

As compras de periódicos são realizadas pela SDC  através do SPDC já citado anteriormente, 

onde são centralizadas todas as compras de publicações direcionadas as bibliotecas da UFF. 

 

Permuta 

 

Procedimentos para Permuta 

 

Conceito: Intercâmbio de periódicos científicos editados pela UFF com periódicos científicos 

editados por outras instituições de ensino ou de pesquisa visando promover a cultura, a 

interação e o desenvolvimento acadêmico e informacional das instituições participantes do 

serviço de intercâmbio. 

 

➢ Agradecer todo material recebido por permuta via e-mail; 

➢ Criar um canal de comunicação entre a BCG e as bibliotecas/instituições responsáveis 

pelas publicações periódicas enviadas para a BCG; 

➢ Criar um canal de comunicação entre a BCG e os responsáveis pelas publicações 

periódicas da UFF nas áreas atendidas pela BCG; 

➢ Disseminar a informação e o conhecimento contidos nessas publicações periódicas 

através do processamento técnico e disposição no acervo da BCG; 

➢ Emitir relatórios para verificar a situação das coleções recebidas por permuta e solicitar 

via e-mail os fascículos atrasados; 

➢Entrar em contato com essas instituições através de e-mail e levantar os periódicos por 

elas publicados/enviados, e qual a publicação da UFF desejam receber como permuta; 

➢ Entrar em contato com os departamentos responsáveis pelas publicações periódicas da 

UFF referentes às áreas atendidas pela BCG, para obter informações sobre novos títulos 

de periódicos e sobre os periódicos que ainda estão sendo editados em formato 

impresso; 

➢ Enviar e-mail periodicamente para as instituições cadastradas na tentativa de novos 

acordos de permuta; 

➢ Enviar um acordo de permuta para as instituições interessadas em realizar o intercâmbio 

e para os responsáveis pelos periódicos da UFF para regularizar o encaminhamento das 

publicações; 
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➢ Fazer o controle de recebimento e envio dessas publicações e de novas solicitações de 

permuta em planilhas e formulários específicos; 

➢ O material solicitado pelas instituições é envelopado/embalado com a carta de envio, 

etiquetado e encaminhado à SDC para remessa via Correios; 

➢ Selecionar instituições que possuam cursos relativos à área do conhecimento que o 

periódico abrange e enviar uma carta de divulgação do título. 

 

Doação 

 

Procedimentos para Doação 

 

Conceito: Doação de publicações diversas não pertinentes ao acervo da BCG ou duplicatas 

com mais de 03 exemplares (exceção para os periódicos editados pela UFF que permanecem 

04 exemplares no acervo). 

➢ Consultar prioritariamente o sistema e verificar se a publicação destinada a Doação, 

consta do acervo de Unidades do SDC; 

➢ Verificar se o(s) fascículo(s) em questão falta(m) na coleção da Unidade identificada; 

➢ Acondicionar em envelopes o material e endereçar à Unidade identificada; 

➢ Enviar os envelopes ao SDC para serem enviados via Malote; 

➢ Consultar como segunda opção o CCN e verificar se a publicação consta em alguma 

biblioteca participante do convênio e se o fascículo falta em sua coleção; 

➢ Seguir passos de endereçamento e envio de postagem desta rotina; 

➢ Relacionar no Controle de Doações às publicações que não forem destinadas ao SDC ou 

ao CCN como Doações Diversas; 

➢ Oferecer as publicações como doação por e-mail, às diversas bibliotecas relacionadas no 

controle de instituições e aguardar solicitações; 

➢ Receber por e-mails das Instituições interessadas, solicitações das publicações oferecidas 

como doação; 

➢ Registrar os pedidos no controle de solicitações, obedecendo à ordem de chegada dos 

pedidos; 

➢ Acondicionar em envelopes o material e endereçar às Instituições interessadas (utilizar o 

endereçador dos Correios); 

➢ Enviar os envelopes ao SDC para serem colocados no Correio; 
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➢ Destinar o material restante que não foi selecionado doar para ONGS ou Intuições 

carentes; 

➢ Agradecer todo material recebido por doação através de cartas via e-mail; 

  

2.4.1.2 Processamento Técnico das Coleções de Periódicos – após a reorganização 

 

Procedimentos do Serviço de Periódicos 

 

Para integrar o acervo de periódicos da BCG,  os assuntos devem ser pertinentes às áreas de 

interesse da biblioteca conforme estabelecido na Tabela de Áreas, com pelo menos 03 

fascículos por título. 

 

O Acervo é composto de 2.700 títulos de periódicos técnico-científicos e revistas gerais de 

caráter informacional, 1000 periódicos avulsos, 800 periódicos de referência, recebidos 

através de assinaturas, doação e permuta. 

 

A coleção de periódicos técnico científicos está agrupada nas estantes por área, visando 

otimizar o acesso ao acervo pelos usuários dos diversos cursos que a BCG atende. Dentro de 

cada área os periódicos são arquivados em ordem alfabética. São as seguintes Áreas: 

 

•Ciência da Informação 

•Ciências Humanas: Filosofia – Psicologia – Religião 

•Ciências Sociais e Humanas 

•Serviço Social 

•Língua e Literatura 

•Educação / Educação Física 

•Artes / Comunicação Social 

•História 

•Multidisciplinar 

•Generalidades 
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Atividades desenvolvidas 

 

1) Intercâmbio 

 

✓Permuta: revistas da UFF para outras IES e recebimento de revistas das IES; 

✓Doação: revistas duplicatas com mais de três exemplares ou de assuntos não 

pertinentes ao acervo da BCG oferecer para outras IES ou outras Unidades do SDC. 

 

2) Pesquisa 

 

3) Seleção e destinação de publicações novas 

 

4) Registro e processamento 

 

✓Classificação, registro de fascículos e de títulos novos no Kardex; 

✓Registro na Planilha de periódicos (ver anexo 1); 

✓Inclusão na base do Pergamum (ver anexo 3) 

 

5) Atualização no Catálogo Coletivo Nacional do IBICT – CCN 

 

6) Sumário Corrente 

 

Pesquisa de Publicações Periódicas 

 

⬧Realizar pesquisa no Sistema de todas as publicações recebidas por compra, 

⬧doação e permuta armazenadas no escaninho de publicações para “PESQUISA” 

⬧Se a obra estiver cadastrada como outro tipo de material, fizer uma anotação a lápis na 

folha de rosto a respeito, anotar o nº. do código do sistema e colocar no escaninho do 

respectivo serviço; 

⬧Se a obra não estiver no Sistema, realizar pesquisa no Kardex e posteriormente nas 

estantes para confirmar a existência ou não da coleção no Acervo; 

⬧Se for confirmada a condição de título novo, fazer uma anotação a lápis na folha de rosto 

a respeito (TN), colocar no escaninho para SELEÇÃO de títulos novos; 
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⬧Se a obra estiver cadastrada no sistema como periódico e com até 02 exemplares, apor 

carimbo na publicação de acordo com a forma de aquisição registrada na folha de 

rosto, anotar a Classificação do Periódico conforme tabela de classificação, (Ver 

Anexo 2) após confirmação no Sistema, seguir Rotina de Registro de Fascículo de 

Periódico. 

⬧Se a obra não constar do Acervo da BCG e for da coleção de outra Unidade do SDC, 

assinalar o nome da unidade e o código do sistema e colocar na estante para 

SELEÇÃO; 

⬧Se a obra for de Coleções Especiais da BCG enviar para o setor responsável. 

⬧Se a obra já constar como Coleção Especial ou na coleção de Periódico Antigo incluir 

como exemplar ou fascículo no sistema e no Kardex fazendo as anotações de 

localização nos fascículos correspondentes. 

 

Seleção e Destinação de Títulos Novos (acervo, doação, descarte). 

 

⬧Verificar a anotação registrada na publicação pela rotina de pesquisa, se Título Novo ou 

outra sugerindo outro tipo de material; 

⬧Avaliar e selecionar se relevante e pertinente para o acervo da BCG; 

⬧Classificar por tipo de acervo conforme critérios pré-estabelecidos; 

⬧Assinalar a lápis na Publicação o tipo de acervo: Periódicos, Publicação Avulsa(PV),  

 

Observações: 

 

Os periódicos em mídia eletrônica (CD-ROM) deverão ser processados e enviados para 

arquivamento no Acervo de Multimídia. 

 

As revistas gerais de caráter informacional (Generalidades) terão como critério de seleção: 

Manter no Acervo os 03 (três) últimos anos e as edições referentes aos períodos que não 

estiverem disponíveis eletronicamente. As que estiverem com toda a coleção disponível 

eletronicamente serão mantidas no acervo as edições referentes aos 03 (três) últimos anos. 
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Registro de Fascículos de Periódicos 

 

A descrição da Coleção segue orientações previstas no Manual do CCN. 

 

✓Incluir o fascículo no Sistema e na ficha Kardex atualizando os dados quando necessário 

(editor, título, endereço, periodicidade, área, etc.); 

✓Confirmar ou incluir na ficha Kardex, as anotações do código do Sistema, do CCN e a 

classificação. Se não tiver estas anotações fazer a pesquisa no sistema e no CCN e 

anotar no fascículo e na ficha; caso não tenha registro no CCN colocar a referência da 

obra na relação de títulos Novos ao CCN; 

✓Apor carimbo referente à classificação do periódico conforme registrada no sistema ou 

consultar um bibliotecário sobre a classificação; 

✓Colocar as anotações também no verso da folha de rosto do fascículo (próximo ao 

carimbo); 

✓Fazer ficha Kardex para as obras que estiverem sem ficha e for confirmada sua 

existência no acervo; 

✓Registrar o(s) fascículo (s) na Planilha de periódicos (ver Anexo 1); 

✓Registrar o(s) fascículo (s) no Pergamum conforme modelo da Planilha estabelecida 

para os periódicos. (Ver anexo 3) 

✓Em caso de fascículos acompanhados de CD-ROM, registrar a mídia na ficha kardex 

desdobrando a transcrição. Ex: 2009 10(13) / 2009 CD10(13) 

✓Fazer anotação na mídia com caneta apropriada registrando: número, volume e ano; 

CCN e código do Sistema; 

✓Armazenar nas caixas de acrílico, devidamente identificada com o título da revista de 

forma visível e enviar para arquivamento no Acervo de Multimídia; 

✓Apor carimbo de duplicata na publicação cujo Fascículo já tenha 03 exemplares no 

acervo e destinar para Doação; 

✓Quando se tratar de publicação cuja coleção conste do acervo e não esteja no Sistema, 

localizar todos os fascículos no acervo e colocar todos juntos na estante. 

✓Para a rotina de cadastro no sistema e seguir rotina de processamento de títulos novos; 

✓Preencher o controle de estatística de registro de fascículos. 

✓Quando se tratar de títulos que possuem fascículos no acervo de coleções especiais e 

também no acervo geral de periódicos, ou do acervo de periódicos antigos e também 
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no acervo geral de periódicos, fazer apenas uma ficha Kardex e um registro no sistema 

fazendo anotações de localização nos fascículos correspondentes. 

 

Registro de Títulos Novos 

 

Estão incluídas nesta atividade as publicações novas que serão incorporadas ao 

acervo de periódicos, as que mudaram o título, as que foram transformadas de 

PV para periódicos, as que já fazem parte da coleção, mas estão sem registro no 

sistema, coleções de suplementos, todos com no mínimo 3 fascículos por título. 

 

Nota: suplementos com até 02 fascículos devem seguir rotina de PV, colocando a 

informação da coleção em notas. 

 

✓Pesquisar o título novo no CCN. 

✓Se a publicação não tiver cadastro consultar a norma e critérios de seleção de 

publicações seriadas para o CCN no Manual CCN 2000; 

✓Se a publicação não fizer parte dos critérios de seleção do CCN, escrever a lápis a 

seguinte notação: CCN – 0 

✓Seguir os procedimentos determinados no Manual CCN 2000 e no Manual de periódicos 

do SDC, para envio de títulos novos ao CCN. 

✓Abrir uma ficha Kardex para a nova publicação ou para o novo título registrando todas 

as informações de classificação, identificação da publicação e do editor (fazer as 

referências necessárias para as publicações com título novo); 

✓Anotar no verso da ficha o código do título no Sistema (após inserção no sistema) e o 

código do título no CCN; 

✓Registrar na ficha as informações adicionais da coleção extraídas da publicação: ISSN; 

forma de aquisição: permuta/compra/doação/doação departamento no campo origem; 

✓Preencher a planilha de estatística de aquisição de novos títulos (Publicações Novas); 

✓Arquivar, em ordem alfabética de título, a ficha no Kardex. 

✓Registrar a publicação no Pergamum conforme modelo da Planilha estabelecida para os 

periódicos.  

✓Colocar tarja magnética; 

✓Arquivar em ordem alfabética de título, a publicação no acervo. 
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3  METODOLOGIA  

 

 

 Para atingir os objetivos propostos algumas etapas deverão ser seguidas. Inicialmente 

para fundamentar este trabalho, será imprescindível um levantamento da literatura específica, 

a fim de fomentar as teorias relacionadas à temática deste projeto. Por isso, a metodologia 

dividir-se em parte teórica e empírica do trabalho: 

 O levantamento bibliográfico reunirá os fundamentos teóricos que envolvem o tema 

discutido, sendo utilizado para tal pesquisas em bases de dados, periódicos científicos, livros, 

teses e dissertações, que se encontram no âmbito da Ciência da Informação. 

 Em seguida à pesquisa bibliográfica, será realizada uma análise qualitativa dos textos 

relacionados, com o propósito de investigar sobre o objeto de estudo, no caso a reorganização 

do acervo de periódicos da BCG. Esta análise consistirá em averiguar o contexto, utilização, 

construção e o potencial desses instrumentos de representação e organização do 

conhecimento. 

 Numa 2ª etapa: será apresentado o projeto propriamente dito, elaborado pelos 

profissionais de informação atuante no setor com a finalidade de otimizar o uso da coleção de 

periódicos. 

 Posteriormente serão analisados alguns dados sobre uso, visando a avaliação e o 

construção das considerações finais. 

 

 

3.1 O PROJETO DE REORGANIZAÇÃO DO ACERVO DE PERIÓDICOS NA BCG  

 

 

 O projeto se originou da vivência do atendimento aos usuários do setor de 

periódicos, e de observações iniciais de que no 1º momento da busca os usuários se referiam 

as áreas do conhecimento e não aos títulos dos periódicos que queriam acesso. 

 Como marco cronológico tem-se o início do projeto, sua operacionalização em maio 

de 2013 e atualmente em dez de 2014 ainda se encontra em fase de finalização. 
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Quantitativo da reorganização 

Títulos de periódicos remanejados  

2700 

Áreas criadas para o remanejamento 

 

 

10 

Exemplares de periódicos remanejados 

 

 

7850 

 

Profissionais envolvidos no processo 

 

2 bibliotecários 

2 auxiliares de 

biblioteca 

1 estagiário 

Exemplares descartados 

 

 

1670 

 

 

3.1.1  Trabalho intelectual e os critérios para inclusão dos periódicos em sua área de 

conhecimento 

 

Foram estabelecidas 10 grandes áreas para o novo Arranjo dos periódicos da BCG conforme 

abaixo: 

 

1. Ciência da Informação (010 a 060) Arquivologia, Bibliografia, Biblioteconomia, 

Ciências da Informação e Museologia. 

 

2. Ciências Humana (100,150, 200) Filosofia, Psicologia Religião e Ciências Humanas. 

 

3. Ciências Sociais (300 a 350, 380 e 390): Antropologia, Ciências Políticas, Relações 

Internacionais, Economia, Direito, Sociologia, Administração Pública e Ciência Militar, 

Comércio, Comércio Internacional, Transportes, Estatística Geral, Costumes, Folclore, 

Etiqueta. -  

 

4. Serviço Social (360): Assistência social, Problemas Sociais, Saúde e Prevenção Pessoal. 
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5. Educação (370 e 613 e 796 a 798): Pedagogia, Educação Física, Esportes e Jogos 

Esportivos. 

 

6. Língua e Literatura (400 a 490, 800 a 890): linguagem, lingüística, literatura, retórica, 

letras. 

 

7. Artes e Comunicação Social (070 e 700 a 780, 790 a 795): Jornalismo, Propaganda e 

Publicidade, Artes, Arquitetura, Escultura, Artes gráficas, Pintura, Fotografia, Cinema e 

Vídeo, Música, Arte digital, Recreação e Jogos Artísticos. 

 

8. História (900): História, Geografia e Biografias. 

 

9.  Multidisciplinar: Ciências Humanas, Ciências Sociais, Língua e Literatura, 

Interdisciplinar 

 

10. Generalidades: Informativos, notícias e boletins de notícias, informativos; periódicos de 

caráter comercial e/ou de divulgação, revistas semanais, jornais.  

 As Fichas do Kardex continuam em ordem alfabética geral e recebem o carimbo com 

a área correspondente.  

O principal critério para inclusão das revistas em sua área de conhecimento foi através 

da consulta ao CCN – Catálogo Coletivo Nacional. O CCN é coordenado pelo IBICT - 

Instituto Brasileiro de Informação Ciência e Tecnologia e facilita o acesso a publicações 

periódicas científicas e técnicas, reunindo informações de diversos catálogos produzidos pelas 

bibliotecas do país em um único catálogo de acesso público. O CCN possibilita ainda a 

otimização dos recursos disponíveis nas bibliotecas e serviços de documentação que 

participam da rede, permitindo, sobretudo a difusão, identificação e localização das 

publicações seriadas nacionais e internacionais, em C&T, existentes no país. Padroniza a 

entrada de títulos de periódicos segundo critérios internacionais. 
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3.1.2 Trabalho operacional  

 

 Foram confeccionados carimbos com as respectivas áreas do conhecimento em que 

seriam realocados os periódicos. Conforme a organização das áreas ia sendo concluída, as 

fichas do Kardex eram sinalizadas com os carimbos respectivos.  

 

Elaborar um relatório para cada grande área estabelecida para ordenar os periódicos  no 

Acervo, extraindo da consulta do  argonauta da seguinte forma:  

• Juntar através do o operador boleano as classificações internas que 

correspondam a área em questão e os assuntos correspondentes 

• Cruzar o resultado da junção, com a Unidade Central do Gragoatá e em 

seguida cruzar novamente o resultado com o tipo de acervo periódico. 

• Excluir os periódicos de referência 

• O Resultado será uma relação em ordem alfabética dos títulos de periódicos 

de uma determinada classe (Área); 

✓Fazer uma conferência nesta relação acertando os títulos cujos registros nos campos do 

Argonauta estejam incompletos ou errados. 

✓Com a relação em mãos, ir retirando título a título do acervo, passar uma escova de 

limpeza para retirar os resíduos e poeiras grossas;  

✓Apor carimbo da classificação correspondente em todos os fascículos da coleção; 

✓Reordenar nas estantes vazias no final do salão em ordem alfabética; 

✓A relação deverá ser atualizada com as seguintes informações: 

•Assinalar com marcador de texto, os títulos retirados e remanejados; 

•Identificar os títulos não localizados colocando ao lado NL 

•Identificar os títulos dos Periódicos de referência ou de áreas distintas colocando 

ao lado Ref.ou o nome da área; 

✓Apor carimbo nas fichas Kardex, identificando as áreas correspondentes dos títulos 

remanejados; 

✓Retirar as fichas dos títulos não localizados e dos periódicos de referência. 

  

OBS:  

• Restam 34 dos títulos que estavam com registro em branco na classificação interna, 

com origem de outras unidades que não puderam ser acertados. 
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• Os periódicos são arquivados em ordem alfabética dentro de cada área. 

• No final de cada letra deixar um espaço nas estantes de aproximadamente 40 cm e, no 

final de cada área deixar uma prateleira vazia, visando crescimento do acervo de 

títulos e de fascículos 

 

• Foram disponibilizadas 6 estantes vazias para o remanejamento inicial, que consistia 

na retirada do material do acervo geral com base nas listagens produzidas pelo sistema 

Argonauta, para primeira área (Ciência da Informação). Essas listagens foram 

posteriormente utilizadas também para a criação das outras áreas. Conforme o material 

era retirado do acervo geral e alocado nas estantes vazias, espaços se abriam nas 

estantes do acervo geral e com isso novos remanejamentos eram efetuados com a 

intenção de comprimir o acervo geral, gerando assim mais estantes vazias para as 

áreas seguintes. Durante essa retirada dos periódicos no acervo geral, foi realizado 

juntamente, a seleção, avaliação e desbastamento. 

 

3.2 ROTINA PARA ALTERAÇÃO NAS BASES DE DADOS – (ARGONAUTA E 

PERGAMUM) 

  

 Argonauta 

 

Esta fase será executada com base na relação utilizada para localizar e transferir os 

periódicos dentro de cada área, observando-se as anotações feitas que foram padronizadas da 

seguinte forma: 

 

1. Os Assinalados com marcador de texto são os títulos confirmados da área em questão; 

2. Os precedidos da anotação NL são os títulos não localizados no Acervo; 

3. Os que contiverem anotações com o nome de outra área do conhecimento não 

pertencem a área em questão; 

4. Os precedidos com a notação Referência 

 

Procedimentos: 

• Localizar cada título da relação no Argonauta pela consulta de título; 

• Proceder às alterações no sistema, de cada título, conforme as situações 

estabelecidas na relação com as anotações descritas a cima; 

• Os que estiverem na condição descrita no item 1, títulos confirmados na área em 

questão, deverão seguir os seguintes passos: 
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→ Acertar o campo de classificação Interna com o termo adotado para cada área 

do conhecimento correspondente (ver tabela de áreas)  com exceção: 

 Multidisciplinar adotar Ciências sociais e Humanas;  

 Comunicação Social adotar Comunicação;  

Ciências  Humanas adotar Ciências Sociais e Humanas.  

 Para os três casos preencher no campo de identificação do 

exemplar na tela de exemplar o nome do termo correto determinado para cada 

área conforme estabelecido na Tabela de Áreas., precedido da palavra BCG. 

Ex: BCG-Ciências  Humanas. 

 

Nesta situação também se encontram as obras de outras unidades cuja 

área em questão está diferente na classificação Interna. Por não 

conseguirmos alterar a classificação interna coloca-se a termo certo na 

identificação do exemplar. 

 

→ Incluir na tela de assunto os termos mais específicos excluídos da classificação 

interna; 

 

• Os que estiverem na condição descrita no item 2, não localizado: 

 

         → Verificar no Argonauta se o título já foi baixado ou é de Referência; 

        → Tentar localiza-lo na referência, se estiver lá seguir os procedimentos para este       

              Item; 

      → Retirar a ficha do Kardex 

       → Colocar na Tela do exemplar nos campos, Situação e Acesso o termo 

            Extraviado e digitar  a data da situação; 

            

• Os que estiverem na condição descrita no item 3, outra área do conhecimento: 

 

→ Acertar o campo de classificação Interna conforme descrito no tem 1; 

 

• Os precedidos com a notação Referência,  são os periódicos de referência: 

 

→ Neste caso, colocar na tela de notas a expressão: periódico de referência e na tela 

do exemplar, no campo coleção especial, registrar com a mesma expressão. 

 

• Completar registros incompletos no Argonauta; 



39 

 

 

• Colocar um OK ao lado de cada título trabalhado; 

 

• Incluir na classificação em questão os títulos que estiverem sido acrescentados no 

final da relação. 

 

Ocorrências na classificação: 

 

1. Ciência da Informação:  

  

Outro Termo mantido na classificação Interna por estar preso em obras de outras 

unidades; 

• Biblioteconomia 

 

2. Ciências Humanas: Filosofia, Psicologia e Religião 

 

• Na classificação Interna adotar: Ciências Sociais e Humanas e na 

Identificação do exemplar: BCG-Ciências Humanas 

 

3. Ciências Sociais e Humanas  

 

Outros termos mantidos na classificação Interna por estarem presos em obras de 

outras unidades 

• Ciência política; Direito; Economia; Economia Brasileira; Economia do 

trabalho;  

 

4. História 

  

Outro Termo mantido na classificação Interna por estar preso em obras de outras 

unidades; 

•     História Econômica 

 

5. Serviço Social 

  

                Outro Termo mantido na classificação Interna por estar preso em obras de outras 

unidades; 

•   Medicina    
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6.  Artes e Comunicação Social      

    

Esta área agrupa 02 áreas distintas Artes e Comunicação Social que ficam juntas no 

acervo por similaridade. 

 

• Na classificação Interna adotar para Comunicação Social o termo 

Comunicação e na Identificação do Exemplar: BCG-Comunicação Social 

 

7.      Multidisciplinar     

 

                   Outros Termos mantido na classificação Interna por estarem presos em obras de 

outras unidades; 

• Ciência e Tecnologia; Medicina Preventiva e Meio Ambiente 

                 

• Na classificação Interna adotar: Ciências Sociais e Humanas e na 

Identificação do Exemplar: BCG-multidisciplinar 

 

 

8. Generalidades 

 

                  Outros Termos mantido na classificação Interna por estarem presos em obras de 

outras unidades; 

• Engenharia 

 

 

 Abaixo inclusa uma figura da tela do Argonauta quando da inserção de dados no 

acervo de periódicos. 
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Figura 1: Tela de inclusão de dados do Argonauta 

 

Pergamum 

 

Entra de dados no Pergamum1 

 

INFORMAÇÕES INICIAIS 

 

Tipo de Obra: Periódico 

Tabela de Classificação: Classificação e Unidade de Informação 

Periodicidade 

 

008 DADOS FIXOS – INFORMAÇÕES GERAIS  

 

Tipo da data/situação da publicação (6) 

                                                 

1 MANUAL DE ENTRADA DE DADOS NA PLANILHA DE PERIÓDICOS compilado do site da 

Superintendência de Documentação. 
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$c Publicação corrente 

$d Publicação encerrada 

$u Desconhecida 

Primeira data (07-10): Preencher com a data do início da publicação do periódico. 

 

Segunda data (11-14): Para periódicos correntes, preencher com 9999, se a publicação for 

encerrada preencher com a data final da publicação.  

 

Lugar de publicação (15-17) 

 

Regularidade (19) 

$n Normalmente irregular 

$r Regular 

$u Desconhecido 

$x Completamente irregular 

 

Idioma (35-37) 

 

022 ISSN  

 

Indicador 1: 

# Nível de interesse não especificado. 

 

Subcampo: 

$a Número do ISSN 

 

Exemplos: 

022 # $a 1414-3518 

 

022 # $a 0100-8692 (Impresso) 

022 # $a 1809-5267 (Online) 

090 NÚMERO DE CHAMADA LOCAL  
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As informações sobre essas entradas devem ser fornecidas pelas unidades criadoras da 

entrada, respeitando suas especificidades. Obs.: O número de chamada só será usado caso a 

biblioteca possua seu acervo separado em áreas.  

 

Subcampo: 

$a Número de classificação (textual com o nome das grandes áreas) 

 

Exemplos: 

090 $a Arte e Comunicação Social 

 

098 CÓDIGO CCN 

 

Usado para o número do periódico no Catálogo Coletivo Nacional do IBICT, obtido no site 

do CCN (http://ccn.ibict.br/busca.jsf).  

 

Subcampos: 

$a Código da obra no CCN 

 

Exemplo: 

098 $a 098923-1 

 

210 TÍTULO ABREVIADO (NR) 

 

O título abreviado é fornecido por instituição autorizada. Usar se autorizado pelo CCN ou LC. 

 

Indicador 1: 

1 Gera entrada secundária de título      

 

Indicador 2: 

# Título chave abreviado 

0 Outro título abreviado 

 

Subcampos: 

$a Título abreviado (NR) 

http://ccn.ibict.br/busca.jsf
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Exemplos: 

210 0# $a Arq. bras. psicol. 

245 00 $a Arquivos Brasileiros de Psicologia 

 

ATENÇÃO! 

ABNT 6032 – Abreviação de títulos de periódicos e publicações seriadas 

AACR2R – Apêndice B 

 

245 TÍTULO PRINCIPAL (NR) 

 

Indicador 1: 

0 Entrada principal pelo título 

1 Gera entrada secundária para o título 

 

Indicador 2: 

0-9 Caracteres a desprezar na alfabetação (Obrigatório) 

 

Subcampos: 

$a Título (NR) 

$b Subtítulo (NR) 

 

Exemplo: 

245 00 $a Arquivos Brasileiros de Psicologia 

245 02 $a À Margem $b Revista de Ciências Humanas 

 

246 FORMA VARIANTE DE TÍTULO (R) 

 

Indicador 1: 

1 Gerar nota e entrada secundária de título 

3 Não gerar nota, gerar entrada secundária de título 

 

Indicador 2: 

# Em branco 
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0 Parte do título 

1 Título paralelo 

2 Título especial 

3 Outro título 

4 Título da capa 

5 Título secundário da página de rosto 

6 Título explicativo 

7 Título corrente 

8 Título de lombada 

 

Subcampos: 

$a Título ou título abreviado (NR) 

$b Subtítulo (NR) 

 

Exemplos: 

245 00 $a Abralin 

246 34 $a Boletim da Associação Brasileira de Linguística 

 

245 00 $a 12 de Outubro $b Revista de Ciência Política 

246 33 $a Doze de Outubro $b Revista de Ciência Política 

 

260 PUBLICAÇÃO (NR) 

 

Indicador 1: 

# Não se aplica 

 

Subcampos: 

$a Lugar de publicação (R) 

$b Editor (R) 

$c Data de publicação (R) 

 

Exemplo: 

260 $a Belo Horizonte : $b Escola de Ciência da Informação 

260 $a Pelotas : $b Universidade Federal de Pelotas, $c 1997- 
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500 NOTA GERAL (R) 

 

Subcampo: 

$a Nota geral (NR) 

 

Exemplos: 

500 $a Inclui índice. 

500 $a Encadernado em volume único. 

 

580 NOTA DE LIGAÇÃO E ENTRADA 

 

Só será preenchido caso o periódico possua Título Anterior (780) e/ou Título Posterior (785) 

 

Subcampo: 

$a Nota ligação e entrada 

 

Exemplos: 

245 00 $a Arquivos Brasileiros de Psicologia 

580 $a Continua: Arquivos Brasileiros de Psicologia Aplicada 

 

650 ASSUNTO TÓPICO (R) 

 

Indicador 1: 

0 Nível não especificado 

 

Indicador 2  

4 Fonte não especificada 

 

Subcampos: 

$a Assunto tópico (NR) 

 

Exemplos: 

650 04 $a História da Educação 
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651 ASSUNTO NOME GEOGRÁFICO (R) 

 

Indicador 2: 

4 Fonte não especificada 

 

Subcampos: 

$a Nome geográfico (NR) 

 

Exemplos: 

$a Rio de Janeiro 

770 ENTRADA DE SUPLEMENTO/NÚMERO ESPECIAL 

 

Indicador 1: 

0 Exibe Nota 

 

Indicador 2: 

# Suplemento 

 

Subcampos: 

$g Partes relacionadas 

$t Título 

$x ISSN 

 

Exemplos: 

770 0# $t Acta Amazonica. Suplemento $x 0100-1329 $g  v. 1, n. (1971)-v. 23, n. 4 (1993) 

 

780 TÍTULO ANTERIOR 

 

Indicador 1: 

0 Exibe nota 

 

Indicador 2:  

0 Continuação de 

1 Continuação parcial de 
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2 Substituído (Pré-AACR2) 

3 Substituído em parte (Pré-AACR2) 

4 Fusão de... e... 

5 Absorvido 

6 Absorvido em parte 

7 Separado de 

 

Subcampos: 

$t Título 

$g Partes relacionadas 

$x ISSN 

$w Número de controle no registro (código da obra) 

 

Exemplos: 

245 00 $a Arquivos Brasileiros de Psicologia 

580 $a Continua: Arquivos Brasileiros de Psicologia Aplicada 

780 00 $t Arquivos Brasileiros de Psicologia Aplicada $x 0004-2757 $w 40092 

 

785 TÍTULO POSTERIOR 

 

Indicador 1: 

0 Exibe nota 

 

Indicador 2:0 Continuado por 

1 Continuado em parte por 

2 Substituído por (Pré-AACR2) 

3 Substituído em parte por 

4 Absorvido por 

5 Absorvido em parte por 

6 Dividido em... e... 

7 Fusão de... para formar 

8 Retornado a... 

 

Subcampos: 
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$t Título 

$g Partes relacionadas 

$x ISSN 

$w Número de controle no registro 

 

Exemplos: 

245 00 $a Revista da Escola de Biblioteconomia da UFMG 

580 $a Continuado por: Perspectivas em Ciência da Informação 

785 00 $t Perspectivas em Ciência da Informação 

 

856 ENDEREÇO ELETRÔNICO (R) 

 

Indicador 1: 

4 HTTP 

 

Indicador 2: 

# Nenhuma informação fornecida 

 

Subcampo: 

$u Endereço eletrônico (R) 

 

Exemplos: 

856 4# $a http://seer.psicologia.ufrj.br/index.php/abp/index 

 

903 INSTITUIÇÃO (CLASSIFICAÇÃO INTERNA) 

 

Subcampo: 

$g Área do conhecimento 

 

Exemplos: 

$g Educação 

_______#_________ 
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Abaixo inclusa uma figura da tela do Pergamum quando da inserção de dados no acervo de 

periódicos. 

 

 

 

Figura 2: Tela de inclusão de dados do Pergamum 

 

Incluir nos ANEXOS  as tabelas com os títulos e as novas classificações por área do 

conhecimento. 

 

 

3.3 O PROJETO - ORIGINAL 

 

BCG - SETOR DE PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS E TRABALHOS ACADÊMICOS 

 

PROJETO DE REESTRUTURAÇÃO DA COLEÇÃO DE PERIÓDICOS  

 

FASE I – IDENTIFICAÇÃO DOS OBJETIVOS DO TRABALHO 
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1.Objetivo Geral: avaliar e  reestruturar a coleção de periódicos da BCG 

visando adequação da coleção ás necessidades dos usuários e da BCG 

 

2.Objetivos Específicos: 

 

• Unificar as coleções de referência e periódicos; 

• Descartar materiais sem valor; 

• Transferir materiais não pertinentes ao acervo da BCG; 

• Retirar da coleção publicações não pertinentes como PV, PS, FOLHETOS ou   

          materiais de outros setores. 

• Identificar e classificar os periódicos correntes e não correntes; 

• Selecionar os periódicos retrospectivos ( anterior a 2000); 

• Melhorar o arranjo e a sinalização das estantes; 

• Otimizar espaço   abrindo espaço nas estantes 

• Atualizar o CCN; 

• Atualização do Kardex; 

• Atualização e acerto do Argonauta; 

• Identificar os periódicos que estão indexados nas diversas bases; 

• Identificar os periódicos já disponíveis eletronicamente; 

• Selecionar os periódicos que podem ser considerados “Raros” 

• Apurar os dados qualitativos e quantitativos do Acervo; 

• Identificar e classificar a coleção por tipo de aquisição; 

• Implementar o intercâmbio como política de atualização do acervo; 

• Intensificar o acesso e a circulação do acervo, implementando instrumentos     

          de circulação e divulgação de informação (Sumário, Alerta); 

• Criar uma política de seleção e avaliação do acervo; 

• Estabelecer critérios de seleção e descarte de periódicos doados; 

• Controlar o crescimento do acervo, 

• Identificar os títulos mais utilizados e mais importantes; 

 

FASE II:   AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DO ACERVO 

 

1. Identificação da coleção 

 

• Levantamento no acervo utilizando o formulário    “Avaliação da Coleção” 

(Modelo em anexo) para os periódicos técnicos e científicos; 

 

• Elaboração de uma relação de periódicos e entregar aos departamentos para 

avaliação dos títulos quanto à relevância pelos professores ou técnicos  

 

• Retirar do acervo títulos com até 02 fascículos e destinar para folhetos ou 

PV (retirar as fichas do kardex e reservar) 
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• Retirar materiais como: eventos, monografias seriadas, informativos, 

folder, catálogos de instituição e de editoras,  relatórios de atividades de 

sociedades ou associações científicas, boletins de notícias ou publicações 

dirigidas a temas organizacionais e informativos; periódicos de caráter 

comercial e/ou de divulgação.(retirar as fichas do kardex e reservar) 

 

2. Estudo de Uso e Avaliação da Coleção  

 

• Identificar os Títulos mais consultados nos últimos 05 anos nas estatísticas de uso 

do acervo  registrando no formulário de avaliação da coleção; 

 

• Classificar os Títulos mais importantes avaliados pelos professores e departamento 

    (grau de relevância) registrando  no formulário de avaliação da coleção; 

 

• Verificar as datas de entrada do acervo de cada título e registrar no formulário   

    avaliação da coleção . 

 

• Verificar em que bases estão indexados (Scielo, Portal Capes) e as fontes de     

   referência que são citados (CCN e Qualis) e registrar no formulário   

    avaliação da coleção . 

   

3.Diagnóstico e Seleção 

 

• Consolidação das informações e dados registrados nos formulários avaliação da 

coleção; 

• Elaboração do relatório Diagnóstico da Coleção 

• Envio para aprovação 

• Seleção e destinação do material avaliado 

FASE III  REORGANIZAÇÃO DA COLEÇÃO 

1.ARRANJO 

• Classificar os periódicos por  Área do Conhecimento conforme a tabela de 

classificação do CNPQ ( utilizar o formulário de avaliação) 

• Ordenar por a ordem Alfabética dentro de cada Área 

• Refazer a sinalização das estantes e dos corredores 

Nesta etapa os periódicos de referência serão ordenados e classificados junto com os 

demais 
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Será feito um remanejamento das estantes: as Teses serão transferidas para o espaço que 

hoje é ocupado pelos periódicos de referência e todo o espaço ficará destinado aos 

periódicos 

2. Organização do KARDEX 

• Fazer fichas para os títulos que não possuírem  

• Completar as fichas com os dados atualizados registrados no formulário de 

avaliação 

• Refazer as fichas que estiverem ilegíveis e rasuradas 

3. Atualização do Argonauta 

• Dar baixa no material retirado do acervo; 

• Incluir títulos novos; 

• Atualizar dos dados registrados no formulário avaliação da coleção; 

 

Roteiro para análise de mérito das revistas científicas 

Analisar cada título relacionado na listagem, classificando-o segundo o seu 

grau de relevância perante a área e a sub-área a que pertence. 

Todos os títulos deverão ser classificados segundo sua importância maior 

ou menor dentro da área. Dessa forma, cada área terá o seu núcleo de revistas 

prioritárias, importantes e de importância relativa, conforme conceituação abaixo. 

Para definição do grau de relevância de cada título, deverá ser levado em 

consideração: 

Qualidade da publicação 

✓qualidade dos artigos (nível científico: originalidade; atualidade; 

identificação com a orientação temática da revista; percentual de artigos 

originais). 

✓qualidade do corpo editorial e dos consultores (participação de membros 

da comunidade nacional e estrangeira). 

✓critérios de arbitragem dos textos (comparando-os aos adotados nas 

publicações nacionais e internacionais de maior prestígio na área). 
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Natureza do órgão publicador 

✓os periódicos devem ser editados de preferência por instituição de ensino, 

pesquisa e sociedade científica. 

Abrangência 

✓quanto à origem dos trabalhos (abertura da revista): nível institucional, 

estadual, nacional e internacional. 

✓quanto à difusão da revista (alcance da distribuição proposta em função do 

público a ser atingido): nível institucional, estadual, nacional e 

internacional. 

Indexação 

✓quanto maior o número de bases de dados nacionais e internacionais em 

que figurar a revista, maior será a sua valorização de qualidade, 

produtividade e, inclusa, sua difusão indireta. 

Avaliação global: comparação com outras revistas da área (tradição,  

regularidade e importância relativa na área). 

Poderá ocorrer a ausência de algum título na listagem. Caso seja título 

relevante, indicá-lo, independentemente de não estar relacionado. 

a. Revistas prioritárias: revistas consideradas de alta relevância para a 

área ou sub-área, portadoras de todas as características especificadas 

no item 1.2. 

b. Revistas importantes: revistas consideradas relevantes para a área 

ou sub-área, portadoras de grande parte das características definidas 

no item 1.2. 

c. Revistas de importância relativa: revistas consideradas de 

interesse, porém, não essenciais para a área ou subárea, portadoras 

de algumas características definidas no item 1.2. 

d. Revistas não relevantes: revistas consideradas sem importância 

relativa na área ou subárea, além de não possuírem as características 

definidas no item 1.2. 
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Conceitos e critérios: 

Título Permanente: quando a publicação não mudou de título, caso contrário seria quando 

houver indicação de ser continuação com outro(s) título(s) 

Período abrangente: ano inicial e ano final da coleção constante do acervo 

Falhas da Coleção no acervo: relacionar os números/fascículos que estão faltando 

Conteúdo: preencher os 3 itens analisando os assuntos e formato dos artigos 

Multidisciplinar ou Especializada: uma área ou assunto ou mais de uma área do 

conhecimento.    

Periódico Informacional / Divulgação: relatórios de atividades de sociedades ou associações 

científicas, resumos, notícias e recensões; boletins de notícias ou publicações dirigidas a 

temas organizacionais e informativos; periódicos de caráter comercial e/ou de divulgação., 

catálogo de editoras e de instituições de ensino. 

 Periódico Científico: artigos resultantes de atividades de pesquisa. 

 Periódico Técnico: artigos, opiniões, ponto de vista, etc. de especialistas. 

 Periódico Técnico-científico: periódicos com descrição de artigos científicos e técnicos e 

percentagem igual de artigos técnicos e científicos. 

 Publicações Primárias: são artigos e matérias publicadas originalmente e na       íntegra, nem 

sempre pode ser identificados. 

 Publicações Secundárias: resumos ou sinopses de matérias originais 

 Publicações Terciárias: revisões de artigo 

 Corrente: assinatura vigente e coleção atualizada  partir de 2008 

 Não corrente: anterior a 2007 

 Descontinuada: se a coleção está encerrada 



56 

 

Continuidade: se a publicação tem tempo indefinido de duração ou perpetuidade, duração 

ilimitada quanto à edição.  Não existindo uma data prévia de término 

Formato / Tipo: poderá ser selecionada mais de uma opção quando a publicação apresentar 

mais de um tipo. 

Grau de relevância: Avaliação feita pelos professores/departamentos. Quantificar     as 

avaliações dadas e colocar ao lado 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Assim como a  evolução tecnológica, a explosão documental do mundo globalizado e 

o processo contínuo de  construção/reconstrução das organizações, exigem que os sistemas, 

processos, políticas e práticas que compõem  as regras de uma moderna e eficiente 

administração sejam constantemente revistos e aperfeiçoados. 

Na sociedade competitiva atual, o usuário da informação tem necessidade de respostas 

rápidas e eficientes que se transformam em ferramentas essenciais para a tomada de decisões. 

Tem-se assim, que padrões e fazeres precisam ser revistos e avaliados constantemente visando 

o aprimoramento das nossas práticas profissionais. 

O foco do presente trabalho foi um relato de experiência vivida pela pesquisadora, no 

trabalho realizado junto ao projeto de “Reorganização do Setor de Periódicos da Biblioteca 

Central do Gragoatá”.  

Como um dos atores desse processo teve-se a oportunidade de participar das várias 

fases durante estágio supervisionado no setor. Como já citado no início desse trabalho a 

necessidade de reorganização desse acervo surgiu da observação de que ele poderia estar 

sendo subutilizado e a partir daí foram planejadas ações que diagnosticassem esses entraves e 

possibilitassem a otimização  da utilização. 

Pode-se ressaltar aqui a importância de cada fase desenvolvida na reorganização: 

diagnóstico, planejamento, execução e avaliação. Todas elas seguidas com seriedade e 

profissionalismo pelos profissionais do setor. 

Com o diagnóstico iniciado em janeiro de 2013, observou-se que a arrumação nas 

estantes dos periódicos do setor, que seguiam a ordem alfabética e espelhavam o Kardex, 

propostas pela equipe anterior, apesar de pertinentes, não estavam mais atendendo às 

demandas de pesquisa, havendo então a necessidade de uma reorganização temática e de uma 

redistribuição do espaço utilizado, visando uma maior rapidez de acesso aos periódicos. Para 

tanto, foi resolvido junto à chefia da biblioteca e a coordenação do setor que seria feita uma 

reorganização temática, visando facilitar, como já foi dito acima, a consulta tanto para os 

funcionários da BCG, quanto para os pesquisadores em geral. 

À partir daí seguiu-se o planejamento do trabalho a ser realizado, pois tanto o trabalho 

intelectual como o trabalho operacional teriam que funcionar par a par, e a equipe que o 

realizasse muito bem entrosada procurando detectar gaps e replanejar mais rapidamente.  

Durante a execução do planejamento houve a mudança de software do banco de dados 

que atende as bibliotecas da UFF. O software Argonauta foi substituído pelo Pergamum, o 
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que ocasionou uma adaptação e um replanejamento de atividades operacionais na inclusão das 

publicações na base. 

O referido projeto encontra-se ainda em fase de finalização, assim como as bibliotecas 

do sistema ainda estão se adequando ao novo software. 

Ainda estão faltando serem finalizadas/checar as áreas: Multidisciplinaridades e 

Generalidades. Terminando com o inventário de todo o acervo de periódicos.    Mesmo sem a 

conclusão do trabalho, pode-se perceber que a Reorganização do Setor de Periódicos tem 

obtido resultados positivos com relação ao uso do acervo, mais periódicos buscados e 

encontrados, periódicos de áreas afins próximos fisicamente possibilitando ao usuário ampliar 

sua área de pesquisa, avaliações do MEC realizadas com mais eficiência. 
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ANEXO 1- FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO 

 

 

FORMULARIO DE AVALIAÇÃO DA COLEÇÃO DE PERIÓDICOS 

 

1. Identificação do título da coleção 

        

TÍTULO 

 

EDITOR/INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL 

 

Título permanente? SIM---------------   NÃO 

 Citar os outros 

 

• ISSN 

• Período abrangente da coleção 

• Fascículos 

• Data de entrada no acervo 

• Área do conhecimento e Curso 

• Endereço eletrônico; 

• CCN 

• Argonauta 

• Estado de conservação 

• Tem suplemento? 

• Tem CD? 

2.Tipo do periódico:  

• Tipo:  

➢ Jornal, revista, boletim, anuários, relatórios,  

➢ Outros: Relatórios de atividades de sociedades ou associações científicas, 

resumos, notícias e recensões; boletins de notícias ou publicações dirigidas a 

temas organizacionais e informativos;• periódicos de caráter comercial e/ou de 

divulgação; revistas de notícias gerais 

• Conteúdo: 

➢ Multidisciplinar ou especializada? 

➢ Geral 
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➢ Científico 

➢ Técnico 

➢ Informacional 

• Artigos: 

➢Publicações primárias:  artigos ou matérias originais 

➢Publicações secundárias; resumos ou sinopses de matérias originais 

➢Terciárias: revisões 

3. CARACTERÍSTICAS DOS PERIÓDICOS: 

 

• Forma de aquisição (doação, permuta e compra) 

• data da coleção: Corrente: com assinatura vigente ou coleção atualizada (a 

partir de 2008 ).  Não corrente: anterior a 2007. Descontinuada 

• Edição: Nacional ou estrangeiro 

• Periodicidade regular ou irregular 

• Freqüência 

• Continuidade (tempo indefinido de duração?) 

 

4. ESTUDO DE USO DA COLEÇÃO 

 

• Títulos mais consultados: (últimos 05 anos) 

• Títulos mais importantes avaliados pelos professores/departamento (grau de 

relevância) 

• Análise das datas de entrada do acervo 
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Anexo 2 – BCG/SPPTA - ÁREAS UTILIZADAS NA CLASSIFICAÇÃO DAS ESTANTES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


