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INTRODUÇÃO 

 

Visando a implantação de um sistema de informatização de Bibliotecas que atendesse 

melhor a todas as necessidades inerentes aos serviços prestados à comunidade acadêmica por 

suas bibliotecas, a Superintendência de Documentação da Universidade Federal Fluminense 

(SDC/UFF) adquiriu, através de licitação, o software Pergamum, no ano de 2013. 

O Pergamum é um sistema de administração de bibliotecas, centros de documentação 

e informação composto por cinco módulos: Circulação de Materiais, Usuários/Consulta, 

Catalogação, Relatórios e Aquisição. Tendo em vista a complexidade do Sistema de 

Bibliotecas e Arquivos da SDC, fez-se necessária a atualização do manual para orientação dos 

bibliotecários responsáveis pelo processamento técnico do acervo das bibliotecas. Este 

manual orienta quanto à normalização dos procedimentos de catalogação, classificação e 

indexação, obedecendo a padrões nacionais e internacionais, e informando a respeito dos 

padrões próprios às bibliotecas da UFF, estabelecidos pelo setor responsável da Coordenação 

de Bibliotecas. 

Para processamento do acervo serão adotados os seguintes instrumentos de trabalho: 

 Cabeçalhos para entidades coletivas. Maria Tereza Reis Mendes. Rio de Janeiro: 

Interciência, 2002. 

 Catálogo de autoridades da Library of Congress (http://catalog.loc.gov/); 

 Catálogo de autoridades da Biblioteca Nacional do Brasil (www.bn.br); 

 Catálogo de autoridades da British of Library (http://www.bl.uk/); 

 Catálogo Coletivo Nacional de Publicações Seriadas (CCN), do Instituto Brasileiro 

de Ciência e Tecnologia (http://ccn.ibict.br/); 

 Catálogo dos Editores Brasileiros da Biblioteca Nacional; 

 Classificação Decimal de Dewey (CDD); 

 Classificação Decimal de Direito - Doris; 

 Classificação do Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA); 

 Código de Catalogação Anglo-Americano 2ª edição – AACR2; 

 CUTTER-Sandborn - tabela atualizada (disponível internamente no Sistema 

Pergamum) 

 Dicionários técnicos e científicos; 

 Extensão da CDD para História do Brasil, de Alice Príncipe Barbosa; 

 Lista de entidades que entram por Siglas da Biblioteca Nacional (BN); 
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 Marc 21: formato internacional para dados bibliográficos. Margarida M. Ferreira. 

São Paulo: Fundep, 2013; 

 ABNT NBR6023 – Informação e documentação – Referências – Elaboração;  

 Padrão para inserção de dados na base de autoridades do Sistema de Bibliotecas e 

Arquivos da UFF;  

 Recomendações da Biblioteca Nacional (BN) para uso de nomes geográficos; 

 Recomendações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para uso 

de nomes geográfico; 

 Ulrich´s International Periodicals Directory. 

 

Algumas das normas estabelecidas nos instrumentos acima foram adaptadas e/ou 

alteradas, com o objetivo de ajustá-las às especificações do software, agilizar o processamento 

técnico do acervo e atender as necessidades específicas da instituição e suas unidades. 

Os congressos, teses, material especial, periódicos e títulos uniformes são tratados 

num item a parte, dada a especificidade da descrição dos mesmos. 

Para casos de entradas e descrição não contemplados neste Manual é necessário que se 

faça consulta ao AACR2. Em caso de dúvida, deve-se sempre, entrar em contato com o setor 

responsável na Coordenação de Bibliotecas.  

O software Pergamum utiliza o formato MARC (Machine Readable Cataloging), 

desenvolvido e mantido pela US Library of Congress (Biblioteca do Congresso Americano), 

que padroniza a representação e cooperação de dados: bibliográficos, autoridades, 

classificações, informações de comunidades e dados de coleção em formato legível por 

máquina (computadores) (FERREIRA, 2013).  

Os números dos campos Marc serão associados à explicação, quando necessário, entre 

colchetes. O símbolo conhecido como cifrão ($) identifica os subcampos Marc e será utilizado 

amplamente nesse manual. Por exemplo, ao invés de dizer campo 082 subcampo 2, poderá 

estar escrito [082$2]. 

A quarta atualização deste Manual em 2009 foi realizada para atender às sugestões 

ocorridas durante o segundo Fórum de Biblioteca on-line (dezembro de 2004), e durante a 

Oficina de Representação Descritiva de Documentos (agosto/setembro de 2005) ocorridos na 

SDC. 
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A presente atualização tem por objetivo atender as novas demandas dos profissionais, 

incluir as atualizações de procedimentos da Instituição e da Seção, além de adaptar as 

instruções aqui contidas ao novo software e seus campos de acordo com o formato Marc21. 

Este manual é aberto a sugestões, alterações e adaptações de acordo com a necessidade 

do trabalho, desde que sejam comunicadas ao setor responsável na Coordenação de 

Bibliotecas. 

 

2. ENTRADA DE REGISTRO E CONTROLE PATRIMONIAL 

 

2.1 REGISTRO DE ACERVO 

 

O registro do acervo do Sistema de Bibliotecas e Arquivos da SDC é realizado pelo 

software Pergamum, através de catalogação descritiva. O Pergamum gera automaticamente 

um número de código de acervo (referente à descrição dos dados da obra, ou seja, um para 

cada título) e código de exemplar (referente a cada item que compõe o acervo). 

 

2.2 IDENTIFICAÇÃO E INFORMAÇÕES DE AQUISIÇÃO 

 

Os itens do acervo podem ser adquiridos por compra, doação, permuta, comodato ou 

outros. Tais dados deverão ser informados na planilha de exemplar do Pergamum. 

A identificação e registro da biblioteca serão colocados no verso da página de rosto, na 

parte inferior (sempre que possível), em carimbo conforme modelo abaixo, no qual deverá 

constar à caneta, o código de acervo e o código do exemplar. 

   

                             

 

 

 

 

 

 

OBS.: O carimbo, sempre que possível, não deve conter borda, de acordo com 

recomendações de conservação de livros. A identificação deve conter as siglas da hierarquia 

MEC – UFF – SDC – CBI 

Biblioteca [nome por extenso] – (SIGLA) 
 
Código do acervo (Ac.):   
 
Código do exemplar (Ce):______________________________________ 

2,5cm 

7 cm 
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federal, nome/sigla da biblioteca, campo para código da obra/acervo e código de exemplar, 

em fonte reta (Times New Roman ou Arial, tamanho 11 ou 12). As medidas de altura e largura 

são máximas, podendo a identificação ser menor (especialmente o da página interna – p.33).  

 

A forma de aquisição e número de patrimônio constará em etiqueta própria fornecida 

pela Prefeitura Universitária (PREUNI), ou conforme padrão estabelecido pelo setor 

responsável. 

OBS.: Os itens comprados com verba da SDC podem chegar à biblioteca já com a etiqueta de 

patrimônio UFF. Caso o item seja adquirido pela biblioteca, pelo instituto/coordenação de 

curso ou projeto, é necessário providenciar número de patrimônio junto à Coordenação de 

Patrimônio da Prefeitura Universitária.  

 

Na página 33 de cada livro será colocado um identificador da biblioteca, com o código 

do acervo e código do exemplar, facilitando a identificação do item em caso de perda ou dano 

à folha de rosto. 

 

2.3 BAIXA DE REGISTRO 

 

Baixa é a exclusão do item como parte do acervo da unidade. A baixa do número de 

registro no Sistema Pergamum é de responsabilidade do profissional bibliotecário designado 

para a tarefa, na unidade. 

São considerados motivos para baixa do número de registro de um item: 

a) o extravio por mais de três anos (devido à perda; roubo ou não localização do item 

através de inventário); 

b) o descarte (por desatualização, danificação, não pertinência ou excesso de 

exemplares); 

c) a reposição de item pelo usuário  

OBS1.: Quando um usuário perde um item do acervo, a reposição deve ser efetuada como se 

o item fosse novo. Os registros não devem ser reutilizados e não devem ser feitas 

substituições de itens perdidos com o reaproveitamento do número de exemplar. A 

reposição deve ser informada no campo “Motivo” do registro do exemplar perdido e no 

campo “Procedência da aquisição” do novo registro de exemplar. Após sua reposição, o 

exemplar perdido deve constar como “baixado” no campo “Situação”.  
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OBS2.: Sugere-se que conste em nota os dados do exemplar perdido, tais quais: número do 

patrimônio, número do exemplar, perdido e reposto por quem. No item considerado 

extraviado, deve constar a informação de quem extraviou, caso contrário, o item é 

considerado “não localizado”. 

OBS3.: Somente pode ser considerado para baixa o item extraviado por mais de três anos. 

Assim que o item não for localizado na unidade, acrescentar no campo “Situação”, na planilha 

do exemplar, a data e o motivo do item estar sendo marcado como extraviado (exemplo: não 

localizado em inventário de dd/mm/aaaa). Passado o tempo necessário, e persistindo a não 

localização, a situação do exemplar deverá ser alterada de “extraviado” para “baixado”.  

IMPORTANTE: Itens emprestados não podem ser considerados “não localizados”. 

 

ATENÇÃO: A baixa de registro (código de exemplar) difere da baixa patrimonial. Os 

exemplares que também possuem número de patrimônio devem ter seu patrimônio baixado 

conforme instrução da PREUNI ou setor responsável. 

 

3 CLASSIFICAÇÃO 

 

O Pergamum exige uma classificação (área do conhecimento) para permitir abrir a 

planilha de catalogação, por isso, é necessário começar a análise do item pela classificação. A 

edição da CDD deve ser inserida no subcampo $2 do campo 082 e a edição da Doris deve ser 

inserida no subcampo $2 do campo 084 (apenas o número que identifica a edição). 

Será utilizada para classificação do acervo da UFF, primordialmente, o código de 

Classificação Decimal de Dewey (CDD).  

Poderão ser utilizadas as Tabelas de Classificação de Doris de Queiroz Carvalho para 

as obras de Direito. 

IMPORTANTE: O Apêndice C deste manual contém orientações referentes às classes da 

CDD em que o assunto dá margem a mais de uma opção na escolha da notação. 

 

4 NÚMERO DE CHAMADA 

 

O número de chamada corresponde à localização do item na biblioteca. Normalmente, 

é composto a partir dos campos Classificação e Cutter, mas a biblioteca tem liberdade para 

alteração desse campo. Para indicar o número de chamada, utiliza-se o campo 090.  
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4.1 CLASSIFICAÇÃO DISTINTA 

 

A utilização de classificação distinta do sistema Pergamum-UFF permite que cada 

biblioteca tenha um número de chamada diferente, sendo cada unidade identificada pelo 

subcampo $8. 

 

4.2 CUTTER 

 

Para coleções que precisem ficar juntas na estante, adotar os seguintes critérios: 

a) Quando apresentarem um e/ou mais autores por volume, com título comum, usar o 

CUTTER do título; 

b) Quando cada volume tiver um título, adotar o CUTTER da série. 

 

4.3 IMPA 

 

As bibliotecas especializadas na área de matemática podem utilizar a Tabela de 

Classificação do IMPA, no campo 090, para o arranjo das obras de Matemática nas estantes. 

 

4.4 LOCALIZAÇÃO DIFERENCIADA 

 

Os periódicos e outros materiais podem ter localização diferenciada. Para letras 

diferenciais antes do número de classificação, utilizar o subcampo $d [090$d]. 

 

5 CATALOGAÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO E MULTIMEIOS  

 

Os procedimentos para descrição dos dados bibliográficos no Pergamum são 

detalhadamente descritos nos documentos designados “Padrão para inserção de dados na base 

bibliográfica do sistema de bibliotecas da UFF”, com subtítulos que indicam o tipo/suporte do 

material. 

IMPORTANTE: A catalogação no Pergamum deve começar pela classificação do material, 

pois qualquer obra deve possuir uma notação da CDD (ou DORIS) atribuída a ela no campo 

“Informações iniciais” do Pergamum, para que seja possível abrir a planilha para catalogação. 
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OBS1.: No caso de materiais que não são classificados pela CDD, atribua uma notação geral 

do sumário da CDD.  

OBS2.: No caso de acervos migrados de sistema anterior ou outros sistemas, se a informação 

não for uma notação válida, substitua-a antes de corrigir ou alterar a planilha. 

 

5.1 DESCRIÇÃO E PONTOS DE ACESSO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO E 

MULTIMEIOS 

 

A catalogação de uma obra deve ser feita por sua página de rosto, quando houver. 

Caso os dados estejam incompletos, deverão ser consideradas as informações da capa, orelha, 

folhas preliminares, etc., obedecendo, sempre, as fontes de informação previstas para cada 

área pelo AACR2, conforme especificado no Quadro 1. 
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QUADRO 1 - Descrição de Pontos de Acesso 

 

ÁREAS 

Cada seção da descrição, 

compreendendo dados de uma 

categoria particular ou de um 

conjunto de categorias (AACR2). 

ELEMENTOS 

Palavra, frase ou grupo de caracteres representando 

uma unidade distinta de informação, fazendo parte 

de uma área. 

FONTES PRINCIPAIS DE 

INFORMAÇÃO 

Fonte de dados que tem prioridade 

no preparo de uma descrição, ou 

parte dela. 

CAMPOS MARC 

Itens da planilha de catalogação a 

serem preenchidos (a esquerda são 

os números Marc, referentes aos 

campos). 

1. Área do título e da indicação de 

responsabilidade 

1. Título principal 

2. Título equivalente 

3. Outras informações sem título 

4. Indicação/responsabilidade 

1. Página de rosto 

240$a – Título uniforme ou título 

original 

245$a – Título principal 

246$b – Subtítulo 

246$h – DGM 

246$a – Título paralelo, 

equivalente, diferenciado, de capa 

2. Área da edição 

1. Indicação de edição 

2.Indicação/responsabilidade relativa à edição 

3. Edições subsequentes 

1. Página de rosto 

2. Outras preliminares, ou seja, 

verso da página de rosto, páginas 

que precedem a página de rosto 

inclusive capa. 

3. Colofão 

245$c – Responsabilidade na 

ordem direta; outras 

responsabilidades (exemplo: 

tradutor, ilustrador, coordenador 

etc) 

250$a – número da edição 

3. Área dos detalhes específicos do 

material (ou do tipo de publicação) 

Esta área NÃO é usada para monografias, livros, 

folhetos, folhas soltas impressas, tcc’s, teses, 

dissertações. Usado para materiais cartográficos e 

recursos eletrônicos. 

 

Não utilizado na UFF. Essas 

informações ficam claras na 

escolha do tipo de acervo e na área 

de descrição física (300) 
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4. Área da publicação, distribuição 

etc. 

1.Lugar de publicação, distribuição, etc. 

2. Nome do editor, distribuidor, etc 

3. Data da publicação, distribuição, etc. 

4. Lugar de impressão 

5. Nome do impressor 

6. Data de impressão 

1. Página de rosto 

2. Outras preliminares, ou seja, 

verso da página de rosto, páginas 

que precedem a página de rosto 

inclusive capa. 

3. Colofão 

260$a – Lugar de publicação 

260$b – Editor  

260$c – Ano da edição 

5. Área da descrição física 

1. Extensão 

2. Ilustrações 

3. Dimensões 

4. Material adicional 

1. Qualquer parte da publicação 

300$a Extensão– número de 

páginas 

300$b Detalhes físicos– ilustrado 

ou preto e branco etc. 

300$c Extensão em centímetros  

6. Área da série 

1. Título principal da série 

2. Título equivalente/série 

3. Indicação de responsabilidade/ série 

4. Numeração da série 

1. Qualquer parte da publicação 

490$a – Título da série/coleção 

(título atribuído pelo editor) 

490$v – Número do volume na 

coleção (número atribuído pelo 

editor) 

7. Área das notas 1. Todas as notas julgadas necessárias 1. Qualquer fonte 

500 – Notas gerais 

504 – Nota sobre bibliografia  

505 – Nota de conteúdo 

520 – Resumo 

590 – Nota específica da biblioteca  

8. Área do número normalizado 

(ISBN/ ISSN) 

1. ISBN 

2. ISSN 
1. Qualquer fonte 

020 – ISBN 

022 – ISSN  
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5.1.2 Nível de catalogação 

 

Será adotado o nível 2 ou 3 de catalogação do AACR2, com as seguintes alterações: 

a) Área do número normalizado – mencionar o ISBN [Campo 020] ou ISSN [Campo 

022] da publicação catalogada, sempre que houver.  

b) Área do título [Campo 245] – título principal [$a], subtítulos [$b] e título 

equivalente, paralelo ou alternativo, etc se houver [Campo 246]; (outras 

informações sobre título; responsabilidade principal e outras indicações de 

responsabilidade [subcampos do campo 245]).  

c) Indicação de responsabilidade [Campo 245$c] – Nomes dos autores (quando 

houver) na ordem direta e todas as outras responsabilidades descritas na página de 

rosto, ainda que não sejam feitas entradas secundárias para elas.   

d) Designação Geral de Material DGM – [Campo 245$h] – Contém um termo que 

indica a classe geral do material. Deve ser preenchido sempre que o material não 

for bibliográfico (multimeios). No Pergamum, foi inserida uma tabela para facilitar 

o preenchimento do campo de acordo com o padrão. 

e) Área da edição [Campo 250$a] – indicar, sempre que houver.  

f) Área da publicação e distribuição [Campo 260 e seus subcampos] – indicar 

somente o primeiro lugar de publicação; o primeiro editor e a primeira data de 

publicação, exceto quando o segundo lugar de publicação e editores forem 

considerados relevantes.  

g) Área da descrição física [Campo 300] – mencionar apenas a extensão: número de 

páginas [$a], se é ilustrado [$b], tamanho em centímetros [$c] e outros materiais 

adicionais [$e].  

OBS.: o subcampo “e” contém informações relativas à descrição do material que acompanha 

o documento principal, adicionando, entre parênteses, todo tipo de informação relativa a esse 

material. Registrar no $e quando: 1) o material adicional for editado ao mesmo tempo pelo 

mesmo editor da obra principal e for usado somente em conjunto com ela; 2) o material 

adicional possuir o mesmo autor da obra principal ou quando não possuir nenhuma indicação 

de autoria; 3) o material adicional possuir um título genérico, por exemplo: "manual do 

professor" ou "lâminas"; 4) o material adicional não possuir título próprio (ou possuir o 

mesmo título da obra principal). 
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h) Área da série [Campo 490] – mencionar série/coleção editorial, subséries [$a] e 

suas numerações, [$v] 

i) Área de notas – mencionar todas as notas possíveis prescritas pelo AACR2. 

[Campo 5XX] 

OBS.: O Marc possui um campo para cada tipo de nota. Os mais usados são o [500] para 

notas gerais; [504] para bibliografia, índices etc; [505] para notas de conteúdo. 

 

Cada área deverá ser normalizada de acordo com as ferramentas de trabalho mais 

adequadas a cada uma, com a finalidade de evitar duplicidade de informações. Não esquecer 

que as bibliotecas fazem parte de um sistema e que por isso a entrada de dados deverá ser 

realizada com todo critério. 

OBS.: Não é necessário usar a pontuação no final das áreas de edição e descrição física. Há 

um campo específico para pontuação, do lado direito de cada campo. O catalogador deve ficar 

atento às pontuações corretas.  

 

5.1.3 Obras com mais de um volume 

 

Ao catalogar em uma única descrição uma obra com mais de um volume, verificar a 

página de rosto de cada volume, observando se a mesma possui um título comum e/ou vários 

títulos, autores diferentes, etc. No campo fixo de dados – Informações gerais [008], da 

planilha de catalogação do Pergamum, devem ser colocadas: a data mais antiga (campo 

“primeira data”) e a mais recente (campo “segunda data”), quando as datas dos volumes 

forem diferentes.  

 

5.1.4 Obras estrangeiras/em outras línguas 

 

Na catalogação de obras em outras línguas, indique títulos, responsabilidades, edição, 

publicação, distribuição e série da obra sempre na mesma língua do texto catalogado. A língua 

portuguesa será usada para notas e para os descritores de assunto (AACR2 - Regra 1.0E). Para 

normalização de nomes pessoais, consultar catálogo de autoridades da BN. O campo [246$a] 

pode ser utilizado para uma tradução do título da obra, caso a biblioteca julgue necessário aos 

seus usuários, apenas se forem substancialmente diferentes do título principal no campo [245] 

(Margarida, p. 236). O campo [546] deve ser utilizado para indicar a língua dos textos. (ver 

Padrão para inserção de dados bibliográficos do Sistema de Bibliotecas da UFF: Livro) 
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5.1.5 Entidades coletivas 

 

Ao catalogar obras provenientes de entidades coletivas, utilizar, além do AACR2, as 

recomendações da Biblioteca Nacional. A mesma recomendação se aplica aos nomes 

geográficos e à legislação. 

 

5.1.6 Nomes brasileiros e portugueses 

 

A catalogação de nomes de autores brasileiros e portugueses, utilizar as regras 

existentes no Apêndice das Entradas para Nomes de Língua Portuguesa do Código de 

Catalogação do AACR2. (AACR2 - Apêndice F). 

 

5.1.7 Remissivas 

 

As remissivas USADO PARA (UP) ou VER TAMBÉM (TR) são extremamente 

necessárias à recuperação da informação. Por isto sempre que for pertinente, utilizar este 

recurso para guiar o usuário da biblioteca na recuperação de dados.  As remissivas são 

aplicadas a nomes pessoais, entidades coletivas, títulos de obras, assuntos, editoras, etc. As 

remissivas UP são registradas nos campos 4XX [400, 410, 411, 430, 450, 451] da planilha de 

autoridade, podendo ser visualizadas pelo catalogador e recuperadas pelos usuários na 

consulta. As remissivas VER TAMBÉM, utilizada para termos relacionados, são registradas 

nos campos 5XX [500, 510, 511, 530, 550, 551] da planilha de autoridade. 

Exemplo: 

150 CIBRAZEN      [termo autorizado] 

450 Companhia Brasileira de Armazenamento  [remissiva] 

 

OBS1.: O Pergamum efetua a rotação de UP automaticamente, criando a remissão do USE a 

partir do dado informado no UP. Isso significa que, ao digitar o termo usado como remissiva 

na planilha de catalogação, o Pergamum carregará automaticamente o termo autorizado, 

fazendo a substituição e permitirá ao usuário recuperar por qualquer um dos termos. 

OBS2.:Clique na lupa, ao lado do termo, para verificar remissivas, definições e notas de 

escopo. A remissiva Ver Também [550] só pode ser utilizada quando o outro termo também 

existir na base. 
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5.1.8 Trabalhos acadêmicos, relatórios, folhetos e catálogos 

 

Os trabalhos acadêmicos (teses, dissertações, monografias, trabalhos de conclusão de 

curso ou projetos finais), relatórios e folhetos deverão receber uma notação da CDD como 

qualquer item do acervo, mesmo que seja uma classificação geral (pelo sumário).  

OBS.: Estes materiais podem ser identificados no acervo pelas letras iniciais maiúsculas, 

colocadas acima [Campo 090 $d] do código de classificação. Essa informação aparecerá na 

etiqueta de lombada e no número de chamada no Catálogo online.  

 

Exemplos: Tese/Dissertação 

90$d T  

    $a 636.089075 

    $b S 555 

    $c 2010 

 

Monografia 

90$d MON  

    $a 363.11 

    $b S 586 

    $c 2011 

Trabalho de Conclusão de Curso 

90$d TCC  

    $a 025.3 

    $b N324 

    $c 1986 

 Projeto Final 

90$d PF  

    $a 658.562 

    $b C794 

    $c 2012 

 

Relatório 

90$d REL 

    $a 512.2 

    $b A122 

    $c 2006 

Folheto 

90$d F  

    $a 100 

    $b D136 

    $c 2000 

 Catálogo 

90$d CAT 

    $a 004.1 

    $b D636 

    $c 2004 
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5.1.9 Obras de referência 

 

As obras de referência como dicionários, enciclopédias, vocabulários, manuais 

especializados e os materiais especiais tais como CD-ROM, DVD, mapas, CD, também serão 

identificados por letras maiúsculas “R” colocadas ao lado/acima do número de classificação. 

(ver Apêndice B). 

Exemplo:  Obra de Referência 

90$d R  

    $a 469.3 

    $b A113 

    $c 1999 

 

5.2 CABEÇALHOS DE ENTRADA (PONTOS DE ACESSO) 

 

Para normalização dos pontos de acesso, use o AACR2 e o Catálogo de Autoridades 

da Biblioteca Nacional (Brasil). 

 

5.2.1 Autoria pessoal – [Campos 100 ou 700] (AACR2 - Regra 21.1A) 

 

É quando uma publicação possui uma ou mais pessoas físicas como responsáveis pela 

criação do conteúdo intelectual ou artístico.  

Para autoria pessoal considerar: 

a) As obras de autoria de uma única pessoa terão como ponto de acesso principal o 

autor mencionado na página de rosto 

 

Exemplo: Ecologia / Eugene P. Odum 

Ponto de acesso principal: Eugene P. Odum (conforme folha de rosto) 

Forma do cabeçalho principal: Odum, Eugene P., (AACR2 - Capítulo 22) 

 

OBS.: NÃO usar sobrenomes em caixa alta para entrada de nomes. Siga as regras da língua 

portuguesa. 
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b) As obras de autoria de até três pessoas, sem nenhum autor em destaque, terão 

como ponto de acesso principal o primeiro autor mencionado. 

 

Exemplo: Matemática: álgebra, geometria e trigonometria / 

Aluisio Andrade Lemos, Fidefico Higuchi, Salomão 

Fridman. 

Ponto de acesso principal: Aluisio Andrade Lemos (conforme folha de rosto) 

Primeiro ponto de acesso secundário: Fidefico Higuchi (AACR2 - Capítulo 22) 

Segundo ponto de acesso secundário: Salomão Fridman 

Forma do cabeçalho principal: Lemos, Aluisio Andrade [campo 100$a] 

Forma do primeiro cabeçalho 

secundário [campo 700$a]: 

Higuchi, Fidefico, [$d]1944-  

Indicação da função [700$4]: co-autor 

Forma do segundo cabeçalho 

secundário [campo 700$a]: 

Fridman, Salomão, [$d]1949-  

Indicação da função [700$4]: co-autor 

 

c) Para as obras de autoria de mais de três pessoas, sem nenhum autor em destaque, o 

ponto de acesso principal será o título. 

 

Exemplo: A luta pelo espaço: textos de sociologia urbana / Eva 

Alterman Blay... [et al]  

(A obra é de autoria de seis pessoas, sem nenhum 

autor principal indicado.) 

Ponto de acesso principal: O título (veja item 5.3 do manual) 

Neste caso o campo [100] ficará em branco e o 

campo [245] será preenchido com o número 0 no 

primeiro indicador, porque a obra entra pelo título. 

[100$a]: [Não será preenchido] 

Forma do cabeçalho principal 

[245$a]: 

A luta pelo espaço: [$b] textos de sociologia urbana  

Ponto de acesso secundário: Eva Alterman Blay (conforme folha de rosto) 

Forma do cabeçalho [campo 700$a]: Blay, Eva Alterman, [$d]1937-  

Indicação da função [Campo 700$4]: organizador 

 

OBS.: No Pergamum, pode-se dar entrada como ponto de acesso para todos os autores e 

colaboradores (co-autor, organizador, orientador, ilustrador, tradutor, colaborador etc). O uso 

do subcampo “e” exclui os nomes da visualização na referência bibliográfica. Para funções 

que devem aparecer na referência bibliográfica, use o subcampo “4”. Ou seja, use $4 para co-
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autor, orientador, coordenador. Use $e para ilustrador, tradutor, colaborador, exceto quando 

uma regra ou necessidade determinar o contrário. 

 

d) Para as publicações com dois autores, com um principal indicado, entrar pelo autor 

principal, com secundária para o segundo. 

 

Exemplo: Comportamento humano complexo / Arthur W. 

Staats e contribuições de Carolyn K. Staats. 

(A obra apresenta como responsabilidade principal, 

em destaque pela redação da página de rosto, Arthur 

W. Staats) 

Ponto de acesso principal: Arthur W. Staats 

Ponto de acesso secundário: Carolyn K. Staats 

Forma do cabeçalho principal  

[Campo 100$a]: 

Staats, Arthur W.  

Forma do cabeçalho secundário 

[campo 700$a]: 

Staats, Carolyn K. 

Indicação da função [700$4]: co-autor 

 

e) Para as obras com três autores, com um autor principal em destaque, o ponto de 

acesso principal será o autor em destaque. 

 

Exemplo: Princípios fundamentais de filosofia / Georges 

Politzer, Guy Besse e Maurice Caveing 

(A obra apresenta como responsabilidade principal, 

em destaque no layout da página de rosto, 

GEORGES POLITZER, e mais duas pessoas 

mencionadas sem destaque)  

Ponto de acesso principal: Georges Politzer 

Primeiro ponto de acesso secundário: Guy Besse 

Segundo ponto de acesso secundário: Maurice Caveing 

Forma do cabeçalho principal  

[Campo 100$a]: 

Politzer, Georges,[$d] 1903-1942 

Forma do primeiro cabeçalho 

secundário [campo 700$a]: 

Besse, Guy, [$d]1919-2004 

Indicação da função [700$4]: co-autor 

Forma do segundo cabeçalho 

secundário [campo 700$a]: 

Caveing, Maurice, [$d]1923- 

Indicação da função [700$4]: co-autor 
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f) Para obras publicadas por mais de três autores, com um ou dois autores principais 

em destaque, usar como ponto de acesso principal do(s) autor(res) em destaque. 

 

Exemplo: Handbook of veterinary anesthesia / William W. 

Muir III, John A. E. Hubbell, Roman T. Skarda, 

Richard M. Bedmarski; ... 

(A obra apresenta como responsabilidade principal, 

em destaque pela redação da página de rosto, 

William W. Muir III e John A. E. Hubbell; e como 

autores secundários Roman T. Skarda e Richard M. 

Bedmarski, sem destaque na página de rosto). 

Ponto de acesso principal: William W. Muir III 

Forma do cabeçalho principal  

[Campo 100$a]: 

Muir, William, [$d]1946- 

Forma do primeiro cabeçalho 

secundário [campo 700$a]: 

Hubbell, John A. E. 

Indicação da função [700$4]: co-autor 

Forma do segundo cabeçalho 

secundário [campo 700$a]: 

Skarda, Roman 

Indicação da função [700$4]: colaborador 

Forma do terceiro cabeçalho 

secundário [Campo 700$a]: 

Bedmarski, Richard M 

Indicação da função [700$e]: colaborador 

 

g) As obras produzidas sob a direção de coordenador, organizador, compilador 

(exceto para bibliografia), editor e equivalentes terão como ponto de acesso 

principal o título. 

 

Exemplo: Ensino superior brasileiro: transformações e 

perspectivas / Carlos Benedito Martins (organizador) 

Ponto de acesso principal: O título (veja item 5.3 do manual). 

[100$a]: [Não será preenchido] 

Forma do cabeçalho principal 

[245$a]: 

Ensino superior brasileiro: [$b]transformações e 

perspectivas 

Forma do cabeçalho secundário 

[campo 700$a]: 

Martins, Carlos Benedito, [$d]1948- 

Indicação da função [700$4]: organizador 

 

OBS.: Compiladores de bibliografias são considerados autores dessas obras. Neste caso, estes 

serão o ponto de acesso principal [100$a]. 
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ATENÇÃO 1: Editor, diretor, organizador, compilador (exceto de bibliografia) são 

considerados em tipo de autor: coordenador [700$e]. 

ATENÇÃO 2: As obras editadas em forma de coleção com título coletivo, em diversos 

volumes, cada volume escrito por um autor diferente e com edições diferentes dos diversos 

volumes terão como ponto de acesso principal o título. Para descrição das obras, adotar os 

procedimentos a seguir: 

Autores: entrar cada autor como colaborador [700$e] 

Data: data da primeira edição do primeiro volume e hífen (1994-) 

ATENÇÃO 3: As edições revistas e aumentadas terão como ponto de acesso principal o autor 

da obra. Se a revisão houver sido feita por pessoa de destaque na área, mencionar, no campo 

da edição, após a expressão “ed. rev. e aum.”, o nome dessa pessoa e incluí-la como autor-

colaborador [700$e]. 

ATENÇÃO 4: As palavras Junior, Filho, Neto e Sobrinho, acrescentadas aos sobrenomes, só 

farão parte da entrada nos nomes brasileiros e portugueses e serão escritas sempre por 

extenso. (AACR2 - Regra 22.5C8) 

Exemplo:  

Nome: José da Silva Junior 

Forma de entrada: Silva Junior, José da 

ATENÇÃO 5: Nos casos de nomes estrangeiros, a palavra Junior não fará parte da entrada. 

Exemplo:  

Nome: William D. Stevenson Jr. 

Forma de entrada: Stevenson, William D. 

OBS.: Não haverá remissiva para o nome com a palavra Junior. 

ATENÇÃO 6: Os títulos de nobreza deverão aparecer na língua do detentor do título. 

AACR2 – Regra 22.6A) 

Exemplos:  

Caxias, Luís Alves de Lima e Silva, Duque de, 1803-1880  

No Pergamum: [100$a] Caxias, Luís Alves de Lima e Silva [$c] Duque de [$d] 

1803-1880 

Caradon, Hugh Foot, Baron, 1907-1990 

[100$a] Caradon, Hugh Foot [$c] Baron [$d] 1907-1990 

ATENÇÃO 7: Nomes com a preposição de, grafada com a contração de vogais (ex. 

d’Almeida, d’Ancona), deverão ser pesquisadas nas fontes autorizadas (BN e LC). 
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Para sobrenomes portugueses não encontrados nas citadas fontes, faça entrada pelo 

sobrenome. 

Exemplo: [100$a] Ávila, Roberto d’, [$d]1949- 

ATENÇÃO 8: Para sobrenomes de outras nacionalidades veja o AACR2 regra 22.5D. 

 

5.2.2 Entidades Coletivas [Campo 110] 

 

Para normalização de pontos de acesso, utilizar as recomendações do GT de 

Normalização de Processos Técnicos da BN, e Entradas de Entidades no Catálogo Coletivo de 

Livros do Estado de São Paulo, da USP. 

a) Obras emanadas de uma ou mais entidades  (AACR2 - Regra 21.1.B) – fazer a 

entrada pelo nome da entidade se pertencer a alguma das categorias a seguir 

(AACR2 - Regra 21.1B2): 

a.1) Obras de natureza administrativa que tratam da própria entidade, de sua 

política interna, de suas finanças, de seu staff e de seus recursos. 

a.2) Algumas obras de caráter legal, governamental ou religioso, como leis, 

decretos do executivo com força de lei, regulamentos administrativos, tratados, 

decisões de tribunais e etc. 

a.3) Obras que registram o pensamento coletivo da entidade (relatório de 

comissões, comitês, etc.). 

a.4) Obras que relatam a atividade coletiva de uma conferência (atas, coleções de 

trabalhos, etc.), de uma expedição (resultados de explorações, etc.), ou de um 

evento (exposições, feiras, festivais, etc.), desde que estejam compreendidas na 

definição de entidade. 

 

5.3 DESCRIÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Descrição bibliográfica é a catalogação, propriamente dita. 

Esse é um manual geral. Para compreender detalhadamente a inserção dos dados 

campo a campo, de cada tipo de material, utilize o “Padrão Para Inserção de Dados na Base 

Bibliográfica do Sistema de Bibliotecas da UFF”. 

 

5.3.1 Título e indicação de responsabilidade [Campo 245] 
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a) Um título alternativo faz parte do título principal. Transcrevê-lo, quando houver, 

colocando vírgula depois da primeira parte do título e da palavra “ou” (bem como 

seu equivalente em outra língua) e iniciando o título alternativo com letra 

maiúscula. Incluir também em [246] (outros títulos). 

Exemplo:  

[245$a] As relações perigosas, ou, Cartas recolhidas num meio social e publicadas 

para ensinamentos de outros. 

[246$a] Cartas recolhidas num meio social e publicadas para ensinamentos de outros. 

 

b) Se o título principal ou o subtítulo aparecer na página de rosto com os sinais de 

pontuação como reticências (...) ou colchetes [  ], substituí-los por travessão (–) e 

parênteses (), respectivamente. Se o travessão preceder a palavra, não deixar 

espaço.  

[Campo 245, subcampos $a e $b].  

 

Exemplo:  

Forma descrita na página de rosto: ...E o vento levou 

Usar: –E o vento levou 

Forma descrita na página de rosto: Paisagens [do Brasil] 

Usar: Paisagens (do Brasil) 

 

OBS.: Atenção à contagem correta dos indicadores, quando o sinal gráfico estiver no início 

do título. 

 

c) Ao abreviar um título principal ou subtítulo muito extensos, só o faça se não 

houver perda de informação essencial. Não omitir as cinco primeiras palavras. 

Utilizar reticências para indicar a omissão. 

 

Exemplo:  

Na página de rosto: Twentieth Century reference book of formulas, processes and trade 

secrets for the home, factory, office, laboratory and the workshop. 

Usar: Twentieth Century reference books of formulas processes and trade 

secrets for the home, factory... 
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d) Para as obras que possuam título principal e um ou mais títulos equivalentes, 

registrar o título principal e o primeiro título equivalente, escrito em alfabeto 

latino. [Campo 245, subcampo $b] 

(AACR2 – Regras 1.1F10 e 1.1F11)  

 

Exemplo:  

Forma descrita na página de rosto: Oxford English picture dictionary 

 Oxford dicionário ilustrado de inglês 

Forma de entrada no Pergamum: [245$a] Oxford English picture dictionary = [245$b] 

Oxford dicionário ilustrado de inglês 

 

OBS.: Nesse caso, é necessário alterar a pontuação automática de dois pontos para o sinal de 

igual, no campo de pontuação, à direita do subcampo [$a]. 

 

e) No caso de várias obras publicadas, juntas, sem título coletivo, registrar todos os 

títulos no campo título [Campo 740], separados por ponto. 

 

Exemplo:  

Forma descrita na página de rosto: Three plays: 

The Rat Trap 

 The Vortex 

 Fallen Angels 

Para o primeiro Título incluir no campo título principal os três títulos: 

Título principal [245$a]: $a Three plays: $b The rat trap, The vortex,  Fallen 

Angels 

Para os demais títulos, inserir cada um no [campo 740 – Entrada secundária] em separado: 

740$a 

740$a 

The Rat Trap. 

The Vortex. 

740$a Fallen Angels. 

 

f) No caso de várias obras de vários autores reunidos em um só 

volume/encadernação, sem um título coletivo (AACR2 - Regra 1.1G3), registrar: 

f.1) O primeiro autor como autor principal [100$a]. Os demais como autores 

secundários [700$a]. Incluir no subcampo $4 a palavra “co-autor” [700$4] 
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f.2 ) No campo título [245$a], registrar os títulos do primeiro autor. Separados por 

ponto e vírgula / depois da barra, colocar autor correspondente.  

f.3) Na área de responsabilidade, no[ subcampo $c] (Indicação de 

responsabilidade) [245$c], inserir o nome do primeiro autor, ponto, registrar os 

demais títulos separados entre si por ponto, incluir barra e em seguida o nome do 

segundo autor. Seguir a mesma lógica para demais obras/autores. Ao fim, inserir 

ponto e vírgula e demais responsabilidades (quando houver). 

f.4) Dar entrada para os demais títulos, que não sejam o primeiro no campo 

subtítulo,  [245$b]. 

 

Exemplo (Ver anexo1):  

Os títulos: Monólogio, Proslógio, A Verdade e o Gramático, de Santo Anselmo de Cantuária 

foram encadernados juntos com os títulos: Lógica para principiantes e A história das minhas 

calamidades, de Pedro Abelardo. 

Ponto de acesso:   

(autor principal) [100$a] Anselmo, Santo, [$d]1033-1109 

(autor secundário) [700$a] Abelardo, Pedro, [$d]1079-1142  

No campo título [245$a]: Monológio; 

No campo subtítulo [245$b] Proslógio ; A verdade ; O gramático / 

No campo responsabilidade 

[245$c] 

Santo Anselmo de Cantuária. Lógica para principiantes 

; A história das minhas calamidades / Pedro Abelardo ; 

traduções de Angelo Ricci, Ruy Afonso da Costa 

Nunes. 
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g) No caso de uma coleção com um título comum (título coletivo) e cada volume com 

autor e título diferente, registre: 

g.1) O título da coleção como título principal [245$a] e os títulos dos volumes 

como subtítulos [245$b]. 

g.2 ) Em nota de conteúdo [505], cada volume com título / autor. 

g.3) a entrada secundária [700$a] para recuperar cada autor com o título 

correspondente no subcampo t [700$t].  

 

h) Registre no subcampo $c responsabilidade os nomes de autores, colaboradores, 

organizadores, compiladores, coordenadores na ordem direta. Registre tradutores, 

ilustradores, prefaciadores, revisores e outros, caso seja de interesse da biblioteca, 

também na ordem direta. Ao registrar as responsabilidades, transcreva a 

informação tal como aparece na página de rosto, exceto no que se refere à 

pontuação e sinais. 

 

Exemplos:  

[245$c] Abelardo Baltar da Rocha e Glauce Chagas Ferreira 

[245$c] Ada Pellegrini Grinover, Antonio Scarance Fernandes, Antonio Magalhães 

Gomes Filho. 

[245$c] por Willian Soares. 

 

A618m  Anselmo, Santo, 1033-1109. 

 

Monológio ; Proslógio ; A verdade ; O gramático / 

Santo Anselmo de Cantuária. Lógica para principiantes ; A 

história das minhas calamidades / Pedro Abelardo; 

tradução de Angeo Ricci, Ruy Afonso da Costa Nunes. -- 4. 

ed.-- São Paulo : Nova Cultural, 1988. 

282 p. -- (Os pensadores) – 

Inclui dados bibliográficos dos autores. 

Foi utilizado cutter da série para reunir a coleção; 

 

1.Filosofia medieval. 2.Lógica 3.Teologia; aspecto 

histórico. 4.Idade Média. I.Abelardo, Pedro, 1079-1142. 

II.Título.  

CDD: 100 
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[245$c] Lester Tarnopol, com a colaboração de 16 profissionais por el Prof. Dr. 

Geraldo Martinez 

[245$c] by Michael Hammer, James Champy 

[245$c] João Pinheiro, com a colaboração de Luiz Oliveira, Antonio Vilar Jean Piaget, 

com a colaboração de Armand Blanchet...  [et al.] Celso Frederico 

(organizador) 

Coordenador, Antonio Brito da Cunha 

[245$c] Carlos Benedito Martins (org.) André Berkaloff... [et al.] 

[245$c] Fernando Henrique Cardoso, Bernardo Sorj, Mauricio Font (orgs.) Edited by 

 

OBS1.: Separe funções diferentes com ponto e vírgula e funções iguais com vírgula.  

Exemplo: Autor 1, Autor 2, Autor 3; Organizador 1, Organizador 2; tradutor. 

OBS2.: No caso das obras literárias em verso, fazer secundária para o tradutor. (AACR2 - 

Regra 21.30.K.1) 

 

i) Os títulos e abreviaturas de títulos de nobreza, tratamento, honoríficos e distinção, 

iniciais de sociedade, qualificação, não são acrescentados aos nomes nas 

indicações de responsabilidade. 

 

 

Exemplos:  

Na obra: Dr. Fritz Khan 

Usar: [245$c] Fritz Khan 

Na obra: Abraham White, Ph. D. 

Usar: [245$c]Abraham White 

 

Entretanto, usar os títulos acima citados sempre que: 

i.1) for gramaticalmente necessário 

Exemplo: prólogo del Exmo. Sr. D. Manuel Fraga Iribarne 

i.2) a omissão deixar somente um prenome ou um sobrenome 

Exemplos: por Dr. Macedo 

by Miss Jane 

i.3) o título for necessário para identificar a pessoa 

Exemplos: pela Sra. Leandro Dupré 

by Mrs. Charles H. Gibson 

i.4) o título for de nobreza ou título de honra britânico (Sir, Dame, Lord, Lady)  
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Exemplos: by Lord Byron 

by Sir Winston Churchill 

 

j) Acrescentar, entre colchetes, uma palavra explicativa ou frase sucinta à indicação 

de responsabilidade, se a relação entre a obra e a pessoa ou entidade mencionada 

não for clara. 

Exemplo: Teatro / Gil Vicente; [organizado por] Antonio Ferreira 

 

5.3.2 Edição [Campo 250] 

 

a) Usar números arábicos em lugar de palavras ou algarismos romanos. 

b) Mencionar a indicação de 1ª edição somente quando esta estiver transcrita na 

página de rosto. 

c) As edições revistas, aumentadas, corrigidas, refundidas etc., serão assim descritas 

na catalogação. Serão usadas as abreviaturas do AACR2 (apêndice B, pág. 331) 

para a normalização da descrição. 

Exemplo:  3ª edição revista e aumentada 

USAR: 3. ed.  rev. e aum. 

Exemplo:  2ª edição corrigida e aumentada 

USAR: 2. ed. corr. e aum. 

d) Para as edições com responsabilidade, mencioná-las no campo da edição. 

Exemplo:  7ª edição revista e aumentada por Carlos Mendes 

USAR: 7. ed. rev. e aum./ Carlos Mendes 

Exemplo:  Second edition revised by John Smith 

USAR: 2nd. ed. rev./ John Smith 

OBS.: No Pergamum considerar como edição nova aquela que tiver sofrido modificação de 

conteúdo. Se a obra a ser catalogada for uma nova edição, entrar com um novo código para 

esta obra; caso contrário, entrar com um novo exemplar na obra já existente. 

 

5.3.3 Local de publicação [Campo 260$a] 

 

a) Na imprenta, os locais devem ser descritos na língua em que aparecem na página 

de rosto. 
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b) Quando houver mais de um local para a mesma editora mencionar somente o 

primeiro. 

Exemplo:  Livraria Freitas Bastos 

Rio de Janeiro – São Paulo 

USAR Rio de Janeiro : Freitas Bastos 

260$a Rio de Janeiro : 

$b Freitas Bastos 

Exemplo: McGraw-Hill do Brasil Ltda. 

São Paulo – Rio de Janeiro 

USAR: São Paulo : McGraw-Hill do Brasil 

260$a São Paulo : 

$b McGraw-Hill do Brasil 

c) Caso o local seja desconhecido usar a abreviatura s.l. com colchetes. 

 

5.3.4 Editor [Campo 260$b] 

 

a) Para a normalização das editoras brasileiras consultar o Catálogo de Editores 

Brasileiros da Biblioteca Nacional. 

b) Se o nome de editor/editora for o de uma pessoa, registrar as iniciais do prenome e 

o sobrenome por extenso. (AACR2 - Regra 1.4D4) 

Exemplo:  José Olympio 

USAR: J. Olympio 

c) Quando o editor for uma entidade coletiva aplicar as mesmas regras para entradas 

de entidades coletivas (AACR2 - Regra 24.12) 

d) O uso da sigla para identificar o editor poderá ser adotado desde que conste no 

Catálogo de Editores Brasileiros da BN. 

Exemplo:  FGV 

e) Na indicação de um editor, distribuidor etc, não omitir: palavras ou frases 

indicativas da função exercida pela pessoa ou entidade, exceto quando for somente 

a palavra editor. (AACR2 - Regra 1.4D3). 

Exemplo: W. B. Sunders Co. 

[260$a] W. B. Sunders Co. 

 

5.3.5 Data [Campo 260$c] 
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A descrição de todo e qualquer material terá que, obrigatoriamente, mencionar uma 

data, que poderá ser a da publicação, a do Copyright, uma data aproximada, etc., conforme 

capítulo 1 do AACR2. No Pergamum, as datas deverão ser mencionadas no subcampo $c, e os 

anos presumidos, da seguinte forma: 

 

Na página de rosto:   1970 

No sistema, preencher:  [260$c] 1970 

 

No verso da página de rosto:  c1966 

No sistema, preencher:  [260$c] 1966 

 

Dados indicam que é possível que a obra seja de:  1968 

Ao invés de [1968?], preencher:     [260$c] 1968 

 

Dados indicam que é possível que a obra seja da década de:  1980 

Ao invés de [198-?], preencher:       [260$c] 1980. 

 

No caso de reimpressão ou tiragem de uma mesma edição usar a data da edição e não 

a da tiragem ou reimpressão. 

Exemplo:  2ª edição – 1980 e Reimpressões – 1982, 1984, 1985  

USAR: 1980 

[260$c] 1980 

Exemplo:  1ª edição – 1991 e Segunda tiragem – 1993  

USAR: 1991 

[260$c] 1991 

 

Se não houver data da edição original e somente a data da tiragem ou reimpressão for 

mencionada, usar esta data. 

Exemplo:  5ª edição - 6ª reimpressão – 1984  

USAR: 1984 

[260$c] 1984 
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Para as obras publicadas em mais de um volume, que tenham datas diferentes entre o 

primeiro e o último volume, mencionar a data do primeiro e último volumes.  

Exemplo:  Volume 1 publicado em 1985 

Volume 6 (último volume) publicado em 1990 

USAR: 1985-1990 

[260$c] 1985-1990 

OBS.: Nesses casos, verifique se o campo fixo 008 foi preenchido com as mesmas datas nos 

campos Primeira data (7-10) e Segunda data (11-14) 

 

5.3.6 Descrição física [Campo 300] 

 

a) Mencionar página(s), volume(s), folha(s) etc., conforme apropriado à obra e de 

acordo com o AACR2.  

Exemplo: Obra de 171 páginas 

[300$a] 171 p. 

Exemplo: Obra de 5 volumes 

[300$a] 5 v. 

Exemplo: Obra de 35 folhas 

[300$a] 35 f. 

OBS.: o ponto de página entra no campo de pontuação à direita do campo, exceto quando há 

informação posterior, como ilustrações. Nesse caso, o ponto fica no campo junto à indicação 

de página/folha e no campo de pontuação à direita insere-se a pontuação adequada, como dois 

pontos ou outra mais pertinente, dependendo da informação posterior. 

b) As páginas iniciais em romanos serão desconsideradas. 

c) Considerar sempre no número de páginas, a última página numerada do conteúdo 

da obra, mesmo que haja material impresso, como propaganda, após a última 

paginação. Quando uma seqüência não numerada inclua páginas referenciadas em 

notas ou outras partes da publicação, essas páginas devem ser consideradas na 

contagem. (AACR2 - Regra 2.5B3) 

Exemplo: 

Obra com 153 páginas e mais 7 páginas com texto não essencial, sem numeração. 

USAR: 153 p. 

[300$a] 153 p. 

Exemplo: 
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Obra com 127 páginas mais 4 páginas de referências bibliográficas não numeradas. 

USAR: 131 p. 

[300$a] 131 p. 

 

d) Para obras em um único volume, não paginadas ou com paginação complicada ou 

irregular, usar um número aproximado de páginas ou folhas, ou contá-las, se 

possível. (AACR2 - Regra 2.5B7) 

Exemplo: 

Obra com cerca de 150 páginas. 

USAR : ca.150 p. 

[300$a] ca. 150 p. 

Exemplo: 

Obra com páginas contadas pelo catalogador. 

USAR: [67] p. 

[300$a] [67] p. 

 

e) Para obras, que possuam um número considerável de ilustrações, usar il., após a 

paginação, antecedido de espaço dois pontos espaço. 

Exemplo: 180 p. : il. 

[300$a] 180 p. : 

       $b il. 

 

OBS1.: Só usar a ilustração que for significativa, na descrição física. 

OBS2.: Nestes casos, o ponto após o p (de página) deve ser inserido no próprio campo, ao 

lado do p; e os dois pontos devem ser inseridos no campo de pontuação à direita do campo. O 

il (referente a ilustrado) também deve ser pontuado dentro do campo.  

 

5.3.7 Série [Campo 490] 

 

Este campo é utilizado para séries e coleções atribuídas pelo editor.  

Antes de inserir as séries, pesquise e cadastre-as de acordo com a BN ou LC. 
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a) Não usar parênteses. Esta pontuação será acrescentada pelo sistema Pergamum 

automaticamente. Para ser recuperável como título deve ser usado junto com o 

campo 830. 

b) Faça entrada somente para séries consideradas relevantes para a Biblioteca e séries 

que aparecerem na folha de rosto ou capa. 

c) Descrever a série, a subsérie, sua pontuação e numeração, de acordo com o 

determinado pelo AACR2 - Regra 1.6B.  

Exemplo:  

Na página de rosto: Biblioteca pedagógica brasileira. Série educação. Volume 7 

No sistema:     490$a Biblioteca pedagógica brasileira. Série educação 

   $v 7 

OBS.: O ponto e vírgula entre a série e o volume será acrescido no campo de pontuação, à 

direita do subcampo $a. 

 

d) No caso da obra conter mais de uma série para a mesma obra, proceder de acordo 

com o AACR2 em sua Regra 1.6J, ou seja, dar entrada para a série mais relevante 

para a biblioteca. 

Exemplos:  

Vídeo Marvel; n. 33 ou 

Educational progress série; n. 3 

 

e) Não utilizar a responsabilidade e nem o número de ISSN para a série. 

f) Não considerar as séries identificadas pelo nome de uma pessoa. 

Exemplo: Obras completas de Machado de Assis – NÃO USAR. 

OBS.: Caso a biblioteca queira dar destaque a um grupo de títulos de um autor cuja série não 

deve ser utilizada, como o exemplo acima, poderá gerar título uniforme para auxiliar na 

recuperação.  

 

g) Omitir as palavras Coleção e Série na descrição, a não ser que as mesmas façam 

parte do título da série. 

 

5.3.8 Notas [Campo 5XX] 
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As notas devem se apresentar na mesma ordem das áreas da descrição, de acordo com 

o AACR2 (Regra 1.7).  

As notas classificam-se em formais e informais. As formais são as previstas pelo 

AACR2. As informais são as redigidas livremente pelo catalogador. Algumas destas notas, 

quando forem de interesse de outras bibliotecas, deverão ser encaminhadas para o Seção de 

Processamento Técnico da SDC para serem incluídas neste manual. 

 

Exemplos (notas formais) 

Campo 500 –  Notas gerais 

 Tradução de: ... 

 Adaptação de: ... 

 Título da capa: ... 

 Acompanhado de: ... 

Campo 501 – Nota iniciada por “com” 

 Com: ... 

Campo 502 – Nota de dissertação ou tese 

 Dissertação (mestrado)–Universidade Federal Fluminense, Niterói, 1994 

 Tese (doutorado)–Universidade Federal do Rio de Janeiro, 1985 

Campo 504 – Nota de bibliografia 

 Bibliografia: p. 240-260 

 Inclui bibliografia 

 Inclui bibliografia e índice 

Campo 505 – Nota de conteúdo 

 Conteúdo: ... 

 

Seguem exemplos de algumas notas informais, já normalizadas pelo setor responsável 

na CBI/SDC para serem utilizadas pelo Sistema UFF: 

 Livros publicados a partir de teses e dissertações  

[Campo 500] – Notas Gerais 

Originalmente apresentada como ___ de ___ em _____, ao _____ da _____ 

Exemplos:  

Originalmente apresentada como tese de doutorado em Saúde Pública, ao Departamento de 

Fisiologia da Universidade Federal de Viçosa. 
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Originalmente apresentada como dissertação de mestrado em Direito e Inovação, ao 

Departamento de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora. 

 

 Trabalhos de conclusão de curso 

[Campo 502] – Nota de dissertação/tese 

Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em _____)–Universidade 

Federal Fluminense, Departamento de __________, _____
(cidade de 

conclusão)
_____,  __

(ano)
___. 

Exemplos:  

Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Economia)–Universidade Federal 

Fluminense, Departamento de Economia, Niterói, 2004. 

 

Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Serviço Social)–Universidade Federal 

Fluminense, Departamento Interdisciplinar, Rio das Ostras, 2009. 

 

 Trabalhos de cursos de especialização:  

[Campo 502] – Nota de dissertação/tese  

(AACR2 - Regra 1.7B13) 

 

Monografia (Especialização em _____)–Universidade Federal Fluminense, 

Departamento de __________, _____
(cidade de defesa)

_____, __
(ano)

___. 

Exemplo:  

Monografia (Especialização em Atenção e Cuidados de Saúde)–Universidade Federal 

Fluminense, Departamento de Enfermagem, Rio das Ostras, 2012. 

 

 Trabalhos apresentados em congressos, seminários, que viraram livro:  

[Campo 500] – Notas gerais 

Trabalho apresentado no __________
nome do evento

_______________, __
ano

___. 

Exemplo: 

Trabalho apresentado no Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias, 2014. 

 

ATENÇÃO: Essas são notas informais que foram padronizadas para a UFF. Há notas que 

possuem padrão formal previsto no AACR2, como é o caso das Teses e dissertações (AACR2 
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- Regra 1.7B13). Ex. Tese (doutorado)–Universidade Federal Fluminense, Departamento de 

Engenharia, Niterói, 2015. 

OBS.: Alguns campos de nota possuem tabelas de exemplos. Ao clicar em espaço ou começar 

a digitar a nota no campo do Pergamum, uma lista de exemplos é aberta abaixo do campo 

(Campos 502 e 504). Para compreender as escolhas e ordem dos elementos apresentados nas 

notas, ver: Mey, Eliane. Não brigue com a catalogação, 2003, p.80.  

 

a) Se o título original for escrito em uma língua que não possa transliterar, colocar em 

nota de idioma [546$a]:  

Exemplos: 

546$a Título original em russo/árabe, etc. 

546$a Texto em inglês, francês e alemão 

546$a Texto em português com tradução paralela em espanhol 

OBS.: NÃO usar: “Tradução de:  ...” 

 

b) Registrar o material adicional em notas gerais [500], começando com a expressão: 

“Acompanhado de...”; “Acompanha ...”; “Inclui ...” 

(AACR2 - Regras 1.7B11 e 2.7B11) 

OBS.: Caso a obra seja apresentada também em outro formato, registre em nota [530$a] da 

seguinte forma: (AACR2 - Regra 1.7B16)  

Exemplo: Disponível também em CD-ROM. 

 

c) Só usar aspas quando fizer uma citação, ou seja, quando a nota não for prevista no 

AACR2 pela Regra 1.7. [500$a].  Citar a fonte a menos que tenha sido retirada da 

página de rosto. 

Exemplo: “.................” Capa  

OBS1.: Não confundir com as notas informais 

OBS2.: Não fazer notas tipo: “Patrocinado por: …”; “Sob os auspícios de …” 

 

d) As coleções especiais deverão ser descritas no cadastro de exemplar, na opção 

coleção interna, e se não existir deverá ser solicitada inclusão à seção competente. 

Exemplo: Coleção Alair Gomes 

 

5.4 REGRAS ESPECIAIS 
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As regras a seguir foram estabelecidas como padrão para UFF pela SDC. 

 

5.4.1 Congressos [Campo 111] 

 

a) Até três Congressos, entrar pelo primeiro, mencionar todos na responsabilidade. 

Colocar o primeiro mencionado como Autor Principal e os demais fazer entrada 

secundária. (AACR2 – Regra 21.6C1) 

b) No caso de mais de três eventos descritos na página de rosto, ou na capa, 

mencionar todos na responsabilidade, conforme o layout da folha de rosto, 

desdobrá-los no campo 700$a, descrevendo o tipo de autoria no subcampo $e ou 

$4: co-autor, colaborador, organizador, etc. (AACR2 – Regra 21.6C2) 

c) Quando vier na página de rosto, ou capa Anais do III Congresso..., ou Resumos do 

I Simpósio..., mencionar na área de título apenas: Anais, Resumos, Trabalhos 

apresentados, etc. 

 

 

Exemplo:  

Trabalhos apresentados durante o XIX Congresso Brasileiro, II Encontro Internacional, Foz 

do Iguaçú, 1995; XVIII Congresso Brasileiro, Rio de Janeiro, 1994; XVII Congresso 

Brasileiro e I Encontro Internacional de Zootecnia, Goiânia, 1993. 

  

Ponto de acesso:  (Título): Trabalhos apresentados 

No campo de indicação de 

responsabilidade: 

XIX Congresso Brasileiro, II Encontro..., Foz do 

Iguaçú, 1995, XVIII Congresso Brasileiro... 

No campo título [245$a]: Trabalhos apresentados 

No campo responsabilidade 

[245$c] 

XIX Congresso Brasileiro, II Encontro Internacional, 

Foz do Iguaçú, 1995; XVIII Congresso Brasileiro... 

 

5.4.2 Produção Intelectual da Universidade Federal Fluminense 

 

Entende-se como produção intelectual da UFF, qualquer tipo de documento produzido 

por professor, funcionário, aluno ou pesquisador da UFF. Estão incluídos nessa categoria, os 

seguintes tipos de documentos: tese, dissertação, trabalho de conclusão de curso (TCC), 

monografia de conclusão de curso, relatório final, artigo de periódico, livro, trabalhos 

apresentados em congressos e eventos similares. 
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Para esses tipos de documento proceder como descrito nos itens que se seguem: 

a) Na autoria incluir 

a.1) Como autor principal [100$a] o autor da obra; 

a.2) Como “autor orientador”, o orientador da monografia, TCC, dissertação, tese 

ou relatório final, ou seja, fazer secundária [700$a] para o orientador e no 

subcampo $e indicar o tipo de autoria: orientador. 

a.3) Como Instituição responsável: [710$a] a UFF seguida da unidade de 

exercício/localização/atuação no caso de obras publicadas por professor, 

pesquisador ou funcionário no exercício de sua função na universidade; o nome do 

departamento ao qual é vinculado o curso de graduação, especialização ou 

mestrado ou doutorado, nos casos de no caso de Trabalhos de Conclusão de Curso, 

monografia, projeto final, dissertação ou tese. 

Exemplo:  

100$a Gallinaro, Clarice Vianna 

700$a Pessoa, Artur Alves 

$e orientador 

710$a Universidade Federal Fluminense. Departamento de Engenharia de 

Produção. 

Exemplo: 

100$a Costa, Krisley Fabiane dos Santos 

700$a Rembold, Simone Martins  

$e orientador  

710$a Universidade Federal Fluminense. Escola de Enfermagem 

 

b) No assunto [650$a], incluir como descritor: Produção intelectual. 

c) Na área das notas [502$a], usar: Dissertação (mestrado) ou tese (doutorado, 

professor titular, livre-docência) – Instituição, ano. (AACR2 – Regra 1.7B13).
1
  

Exemplos:  

Dissertação (mestrado)–Universidade Federal Fluminense, Departamento de 

Pedagogia, Niterói, 2001.  

Dissertação (doutorado)–Universidade Federal Fluminense, Departamento de 

Letras, Niterói, 2001.  

                                                 
1
 Ver também: Mey, Eliane. Não brigue com a catalogação!, 2003, p.80. 
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Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão em Administração 

Pública) – Universidade Federal Fluminense, Instituto de Ciências Humanas e 

Sociais, Volta Redonda, 2014.  

Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Biblioteconomia) – Universidade 

Federal Fluminense, Instituto de Ciências Humanas e Sociais, Volta Redonda, 

2004.  

d) No cadastro do tipo de acervo adotar: 

Dissertação – para trabalho final de Mestrado 

Tese – para trabalho final de Doutorado 

Trabalho de Conclusão de Curso – para trabalho final de graduação 

Projeto Final – para trabalho final de graduação em Arquitetura, Engenharia 

Relatório Final – para trabalho final de graduação em Engenharia, quando 

aplicável 

Monografia – para trabalho final de especialização, residência e outros.  

e) Incluir o resumo da obra no campo 520 (nota de resumo) da planilha do 

Pergamum. 

f) Incluir no campo 903$c o nome do curso correspondente à produção intelectual 

que está sendo catalogada, para possibilitar a recuperação por curso. No entanto, 

essas informações não aparecerão na ficha catalográfica. 

 

Caso o curso seja novo ou não esteja cadastrado na tabela, solicite inclusão ao setor 

responsável. 

 

5.4.3 Material especial ou multimeios 

 

330.981 

M188d     Magalhães, Marize Arcuri 

 

O desenvolvimento econômico na época Vargas, 1930-    

1939. / Marize Arcuri Magalhães; Stanley Eon Hilton,  

orientador. Niterói, 1974. 

67 f. 

Dissertação (mestrado) – Universidade Federal 

Fluminense, 1974.  

 

 

1.Política econômica, 1930-1939 2.Brasil. 3.Era 

Vargas, 1930-1937. 4.Produção intelectual. I. Hilton, 

Stanley E., 1940, orientador. II.Universidade Federal 

Fluminense, Departamento de Economia. 



41 

 

10.03.2020 

 

São considerados materiais especiais e/ou multimeios os materiais não bibliográficos 

que possuem características peculiares.  

 

5.4.3.1 Materiais iconográficos (AACR2 – Capítulo 8) 

 

Material iconográfico: “Imagens em duas dimensões, opacas, tais como fotografias, 

originais ou reproduções de arte, quadros, gravuras, selos, cartão postal, desenhos artísticos ou 

técnicos. Imagens transparentes, destinadas à projeção, tais como diapositivos (slides), 

transparências, etc”. 

 

a) Fonte principal de informação: O próprio item, incluindo etiquetas fixadas ao item 

ou um invólucro ou contêiner que o integrem. 

b) Ponto de acesso principal para: 

 Adaptações: se for uma adaptação da obra feita em outro suporte (ex. uma gravura 

que reproduz uma pintura; uma escultura que reproduz uma fotografia etc.), a 

entrada será pelo artista da adaptação. (AACR2 - Regra 21.16A e Regra 21.1A) 

 

 Reproduções de arte: o ponto de acesso principal deve ser feito pelo nome do autor 

da obra original (reprodução é uma “cópia autorizada”). (AACR2 - Regra 21.16B).  

 Ilustrações de livros: a autoria principal é pelo título, sempre que não houver autor. 

 Fotografias: entrada principal é pelo fotógrafo. Para documentos fotográficos que 

registrem obras de arte original, a entrada pode ser pelo fotógrafo ou pelo autor da 

obra de arte. No sistema SDC a entrada principal será pelo autor da obra de arte. 

Faça entrada secundária também, para o fotógrafo.  

 Reproduções de originais fotográficos: a entrada principal é pelo autor da imagem 

original e uma entrada secundária para o autor do item catalogado. 

 

OBS1.: A entrada será pelo título quando: 

 A autoria pessoal for desconhecida ou indeterminada; 

 O item for proveniente de uma entidade (estúdio, agência fotográfica, instituições, 

associações, firmas comerciais, governos, projetos, programas, eventos etc) 

 Se tratar de dossiê constituído de itens realizados por mais de três autores; 
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 Se tratar de álbum ou porta-fólios produzidos sob a responsabilidade de um editor ou 

impressor ou realizados por mais de três autores. 

OBS2.: Pessoas e instituições consideradas relevantes na confecção do item entram no 

Pergamum como autor secundário [700, 710, 711]. As pessoas fotografadas individualmente, 

ou em grupo, serão sempre consideradas assunto de um item fotográfico, devendo ser 

recuperadas através da indexação [6XX], de acordo com o interesse da biblioteca ou da 

universidade. 

 

c) Área de Título do Material Iconográfico [Campo 245$a] : 

O título pode ser tirado de qualquer parte do item. Caso o item não tenha título, este 

deverá ser fornecido pelo catalogador que o indicará entre [colchetes]. 

Exemplo: 245$a [Formandos em Biblioteconomia, Niterói, 1978] 

 

d) Indicação de responsabilidade do Material Iconográfico [Campo 245$c] 

Indicar os responsáveis, pesquisado em qualquer fonte segura, mesmo que elas não 

gerem ponto acesso secundário.  

Exemplo:  

Documento fotográfico do Show da cantora Emilinha Borba na Sala Funarte no Rio de 

Janeiro em 4 de junho de 1984. Fotógrafo: Décio Daniel. Laboratorista Jorge Amaral. 

245$a [Show da cantora Emilinha Borba na Sala Funarte]. Rio de Janeiro, 4, jun. 1984 

[doc.fotogr.] 

$c fotógrafo, Décio Daniel; laboratorista, Jorge Amaral. 

 

e) DGM (Designação geral do material)
2
 do Material Iconográfico [Campo 245$h]: 

Indicar a designação referente ao material. 

Exemplo: [ilustração] 

245$a [Show da cantora Emilinha Borba na Sala Funarte]. Rio de Janeiro, 4, jun. 1984 

[doc. fotogr.] 

$c fotógrafo, Décio Daniel; laboratorista, Jorge Amaral 

$h [ilustração] 

 

                                                 
2
 No Pergamum, foi inserida uma tabela para facilitar o preenchimento do campo de acordo com o 

padrão. (AACR2 – Regra 1.1C1). Ver anexo II (Materiais visuais). 
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f) Área da publicação, distribuição etc. do Material Iconográfico [Campo 260] 

Indicar local, editora e data quando conhecido.  No caso de originais de arte e 

fotografias não publicados (itens que não são comerciais), indicar somente a data. 

Exemplo:  

Catalogação de uma Foto de Casamento de Maria Eduarda Carvalho e Carlos Augusto 

Pinto em agosto 1996. 

260 $c1996 

(registrar informação do casamento em notas) 

 

Exemplo: 

Show da cantora Emilinha Borba na Sala Funarte 

260$c 1984 

 

g) Área de descrição física do Material Iconográfico [Campo 300, subcampos $a, $b 

e $c] 

Registrar o número de unidades físicas seguido da designação específica do material: 

registrar o método de reprodução (se houver) e indicação de cor. 

Exemplo: 300 $a 1 cartão postal :  

$b bcolor. 

Exemplo: 300 $a 1 álbum seriado 

Exemplo: 300 $a 17 diap. ou 17 slides 

Exemplo: 300 $a 1 original de arte 

Exemplo: 300 $a 1 reprod. de arte :  

$b fotocópia, p&b 

Exemplo: 300 $a 26 fot. : 

$b suporte couro, p&b 

Exemplo: 300 $a 1 fot. : 

$b neg. de vidro 

 

OBS.: Registrar a altura e largura em centímetros. Para reproduções de arte emolduradas, 

exclui-se a moldura e o passe-partout. 

Exemplo: 300 $a 1 cartão postal :   

$b color. ;  

$c 15 x 10cm 
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h) Área de série do Material Iconográfico [Campo 490] 

Se o item contiver série, descrevê-la de acordo com a regra geral 1.6 do AACR2, caso 

haja interesse para a biblioteca. Usar junto com o campo 830. 

 

i) Área de notas do Material Iconográfico [Campo 5XX] 

As notas mais comuns são:  

 Indicação da forma de apresentação do item [500$a] Notas gerais. 

Exemplo:  500$a Cada gravura é acompanhada de um texto poético. 

 Indicação do tipo de negativo e/ou reprodução existente no acervo [500$a]. Para 

negativos de primeira geração, registre o tipo de negativo seguido da designação 

do suporte e do número de acesso. Para negativos de segunda geração, indique a 

existência de cópia fotográfica e seu número de acesso, se for diferente do número 

do original. 

Exemplo:  500$a Negativo de primeira geração: vidro (n. 219) 

500$a Negativo de segunda geração: (n. 576): possui cópia fotográfica 

(n. 232) 

 

 Indicação da fonte onde foi retirado o título, caso esta não seja a fonte principal de 

informação [500$a]. 

Exemplo:  500$a Título fornecido pelo catalogador. 

 Indicação do conteúdo do item [505$a]. 

Exemplo:  505$a Conteúdo: Jogo de ilusões.—Paisagem prisioneira.—Ternura. 

 Indicação de conteúdo adicional ou parcial [505$a]. 

Exemplo: 505$a Os últimos fotogramas reproduzem 5 pinturas espanholas 

célebres. 

 

OBS.: Resumos devem ser colocados no Campo 520 (Nota de resumo). 

 

5.4.3.2 Filmes Cinematográficos e gravações de vídeo (AACR2 – Capítulo 7) 
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Filme “ é uma película fotográfica acompanhada ou não de som, contendo uma 

sequência de imagens que criam ilusão de movimento, quando projetadas em sucessão 

rápida”. 

 

a) Fonte principal de informação: o próprio filme, os fotogramas do título ou o 

contêiner (ou qualquer tipo de embalagem de armazenamento), etiquetas (no caso 

dos cassetes), material adicional (roteiro, ficha técnica, cartaz de publicidade, 

sinopse etc.). 

b) Ponto de acesso principal: pelo título da versão ou cópia que se tem em mãos, 

conforme as regras do AACR2. 

OBS.: Fazer também entradas para pessoas, entidades, país em que o filme foi produzido, e 

para os dados significativos mencionados na responsabilidade da obra, como produtor, diretor 

e outros que o catalogador achar importantes. 

 

c) Área de Título do Filme ou Gravação de Vídeo [Campo 245]: 

 Entrar pelo título do item conforme as regras do AACR2. 

Exemplo:  245$a Morte e Vida Severina 

 Se o item não tiver título, este será fornecido pelo catalogador. 

Exemplo:  245$a [Cenas de paisagens da floresta da Tijuca, RJ] 

 Material não editado, notícias cinematográficas e cenas de arquivo devem 

incluir no título fornecido elementos como lugar, data do evento, data da filmagem 

(se diferente), personalidade e assunto. 

Exemplo: 245$a [Aterrissagem do Jato Phanton na Base Aérea do Galeão, RJ, 

julho 1999] 

 Descrever um filme comercial com a palavra “propaganda”. 

Exemplo: 245$a [Propaganda da Campanha da Aids] 

 

d) Indicação de responsabilidade do Filme ou Gravação de Vídeo [245$c]:  

Registre, na ordem direta, as entidades ou pessoas credenciadas (produtor, diretor, 

animador, dublador) que aparecem na fonte principal de informação, mesmo quando o 

catalogador optar por não gerar entrada secundária. 

 

e) DGM do Filme ou Gravação de Vídeo [245$h] 
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Indicar a designação referente ao material. 

Exemplo: [gravação de vídeo] 

 

f) Área de edição [Campo 250]: 

Será registrada se for mencionada no item. 

 

g) Área de publicação, distribuição, etc. do Filme ou Gravação de Vídeo [Campo 

260] 

Indicar local, nome do editor, distribuidor, agência lançadora etc. e data de 

publicação. 

 

h) Área de descrição física do Filme ou Gravação de Vídeo [Campo 300] 

 Registrar o número de unidades físicas e tempo de duração. 

Exemplos: 300 $a 1 bobina (15 min.) 

  300 $a 2 vídeos cassetes (20 min. cada) 

  300 $a 1 DVD (120 min.) 

 Registrar os requisitos especiais de projeção 

Exemplos: 300 $a 1 vídeo cassete (120 min) :  

$b VHS 

  300 $a 10 bobinas cinematogr. (150 min):  

$b Panavision 

 Registrar a largura (bitola) do filme em milímetros 

Exemplo:  300$a 1 bobina (15 min) :  

$b son. , color. ;  

$c 16 mm 

 

i) Área de notas do Filme ou Gravação de Vídeo [Campo 5XX] 

 Forma ou natureza [Campo 500] (Nota geral) 

Exemplo: 500$a Documentário, drama, comédia 

 Língua [Campo 546] (Nota de idioma) 

Exemplo:  546$a Em francês 

  546$a Dublado em inglês 

  546$a Legendas em inglês, português e espanhol 
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 Elenco [Campo 511] (Nota de participante ou executor) 

Exemplo:  511$a Elenco: José Drummond, Elba Ramalho, Tânia Alves 

 Créditos (indicação do fotógrafo, roteiro, música, etc) [Campo 508] (Nota dos 

créditos de produção/criação) 

Exemplo:  508$a Créditos: arranjo e direção musical, Murilo Alvarenga 

 Público a que se destina [Campo 521] (Nota de público alvo) 

Exemplo: 521$a Filme inadequado para menores de 16 anos 

 Nota que relaciona a gravação de vídeo à obra original impressa [Campo 530] 

(Nota de disponibilidade de forma física adicional) 

Exemplo:  530$a Representação gravada em vídeo cassete, da obra “Morte e vida 

Severina” de João Cabral de Mello Neto. 

OBS.: Na nota de resumo (520) incluir a descrição sucinta do filme. 

Exemplo: 520$a Resumo: Apresenta algumas inovações em construções do século XX. 

 

 Nota de conteúdo [Campo 505] (Nota de conteúdo) 

Exemplo: 505$a Conteúdo: pt.1. A causa da liberdade (24 min). – pt.2. A 

impossibilidade da guerra (25 min). 

 Nota “com” [Campo 501] (Nota iniciada por “Com”) 

É feita quando é elaborada entrada separada para cada uma de duas ou mais obras 

independentes, mencionadas no mesmo item. (AACR2 – Regra 6.7B21) Com:, Editado com:, 

No rolo com:, etc. 

Exemplo: 501$a Com: Museu da Inconfidência / César Guerra Peixe – Mosaico /  

Marlos Nobre 

5.4.3.3 Gravações de som (AACR2 - Capítulo 6) 

 

“São consideradas gravações sonoras toda gravação onde as vibrações sonoras são 

registradas por processo mecânico ou eletrônico sob o qual o som possa ser reproduzido”. 

Os principais tipos de gravação são: discos em vinil, discos digitais (CD), fitas 

cassetes, cartuchos, fita de rolo, rolos para pianolas ou órgão, trilhas sonoras. A documentação 

fonológica inclui: gravações de discursos políticos e figuras literárias, sessões legislativas, 

ensino de línguas, áudio-livros, etc. 

 

a) Fonte principal de informação das Gravações de som: etiqueta do item, isto é, os 
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selos dos discos ou a caixa das fitas cassetes. 

b) Outras fontes de informação: capa do álbum, envelope, encarte ou qualquer 

material que acompanhe o item. 

c) Ponto de Acesso Principal das Gravações de som (AACR2 – Regras 21.18 e 

21.23):  

 Em princípio a entrada principal é pelo compositor, responsável pelo conteúdo 

intelectual e artístico da obra. Caso o item contenha obras de vários compositores, 

fazer a entrada pelo intérprete. 

 Nas gravações de som cujo conteúdo seja falado e não cantado ou tocado (poesias, 

palestras, discursos) a entrada é dada pelo autor da poesia ou palestrante, conforme 

o caso. 

d) Outros pontos de acesso das Gravações de som: 

 Autores secundários [Campo 7XX] 

 Pelos executantes ou pelos grupos executantes. 

 Para as gravações de rádio ou TV, dá-se entrada para o nome do programa ou pela 

rede ou estação que tenha a responsabilidade pelo programa. 

 Intérprete (caso não seja ponto principal de acesso) 

 

e) Área do título das Gravações de som [245$a]: 

Use o título que aparecer com maior evidência na capa, etiqueta, selo, caixa ou outra 

fonte de informação principal.  

Exemplo: 245 $a Missa em sol maior 

  $h [gravação de som] 

OBS1.: Para coletâneas com título coletivo: fazer a entrada pelo título coletivo. 

OBS2.: Para coletâneas sem título coletivo: catalogar o item como um todo, criando um título 

entre colchetes.  

OBS3.: Colocar cada volume, discriminadamente, em nota de conteúdo [campo 505]. 

 

f) Indicação de responsabilidade das Gravações de som [245$c]:  

Inclua os autores, intérpretes, executores etc, quando houver, em ordem direta, mesmo 

quando o catalogador optar por não gerar entrada secundária. 

 

g) DGM das Gravações de som [245$h] 
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Indicar a designação referente ao material. 

Exemplo:  [gravação de som] 

 

h) Área da edição das Gravações de som [Campo 250]: 

Indicar quando constar do item. 

 

i) Área da publicação, distribuição das Gravações de som [Campo 260]: 

Indicar local, nome da gravadora ou fabricante e data de distribuição. 

 

j) Área da descrição física das Gravações de som [Campo 300, subcampos $a, $b e 

$c]: 

 Para disco: 

Exemplo:  300$a 1 disco (ca. 50 min) :  

$b 33 1/3 rpm, estéreo ; 

$c12 pol. 

 Para fita cassete: 

Exemplo:  300$a 1 cassete sonoro (ca. 60 min) :  

$b 3 ¾ pps, estéreo, método Dolby 

 Para CD: 

Exemplo:  300 $a 1 disco digital ( ca. 60 min) :   

$b 4,8 pol. 

 

k) Área de série das Gravações de som [Campo 490]: 

Fazer entrada somente para séries consideradas relevantes para a biblioteca. 

 

l) Área das notas das Gravações de som [Campo 5XX]: 

 Títulos - Indicar a fonte do título quando não encontrada na própria gravação. 

[Campo 500 (Nota geral)]  

Exemplos: 500$a Título da capa do álbum 

500$a Título do invólucro 

 Indicação de participantes, executantes e meio de execução (Orquestras, quartetos, 

pianos, narradores, etc.) [Campo 511 (Nota de participante ou executor)] 

Exemplo: 511$a Duo pianístico: Maria Josefina, Francisco Mignone. 
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 Detalhes sobre o evento [Campo 500 (Nota geral)] 

Exemplo: 500$a Gravado ao vivo no Teatro Record de São Paulo. 

 Detalhes sobre conteúdo [Campo 505 (Nota de conteúdo)] 

Exemplo: 505$a Conteúdo: Lado 1. Tercis / Joaquim Mesquita. – Alleluia / Pe. 

José Maurício.  

   Lado 2: Cantata / Joaquim Brito... 

 

5.4.3.4 Materiais cartográficos (AACR2 - Capítulo 3) 

 

Material cartográfico é uma “carta geográfica em escala pequena, que cobre um 

território mais ou menos extenso”. 

Carta é a representação dos aspectos naturais ou artificiais da terra, similar ao mapa, 

mas de caráter especializado em grande escala. Pode ser: Náutica – representa um quadro 

historiográfico mais ou menos detalhado, isto é, os elementos necessários à navegação das 

naves de superfície ou submarinos. Aeronáutica – representa aspectos particulares 

cartográficos do terreno ou parte dele. 

Globo é um mapa desenhado, montado sobre uma esfera a fim de dar uma 

representação verídica da terra. 

Fotocartas é a imagem fotográfica, área de terreno. 

Fotografia aérea é aquela tirada com câmera fotográfica rigorosamente calibrada 

diferenciando-se da fotografia aérea obtida para outros fins. 

 

a) Fonte principal de informação do material cartográfico: o próprio mapa e outros 

materiais que acompanhem o item. 

b) Ponto de acesso principal do material cartográfico [Campo 110 ou campo 100]: 

Registrar a entidade [110] ou pessoa (cartógrafo) [100] responsável pelo conteúdo do 

item. 

c) Área do título do material cartográfico [Campo 245$a]: registrar o título tal como 

aparece na fonte principal de informação. 

d) Indicação de responsabilidade do material cartográfico [245$c] 

Inclua os autores, quando houver, em ordem direta, um ponto e vírgula e outras 

responsabilidades da obra que aparecerem na fonte principal de informação, mesmo quando o 

catalogador optar por não gerar entrada secundária. 

e) DGM do material cartográfico [Campo 245$h] 
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Indicar a designação referente ao material. 

Exemplo: [material cartográfico] 

f) Área de edição do material cartográfico [Campo 250]: indicar quando constar do 

item. 

g) Área de dados matemáticos [Campo 255 (Dado cartográfico matemático)] 

Exemplo: Escala 1 : 5000 . -- 2.ed  

OBS.: o ponto da ed. será colocado pelo Pergamum, automaticamente. 

 

h) Área da publicação e distribuição do material cartográfico [Campo 260]: a 

pontuação padronizada deverá ser observada. 

 

i) Área da descrição física do material cartográfico [Campo 300]: 

 Registrar o número de unidade física e designação específica do item.  

Exemplo:  300$a 3 mapas 

  300$a 1 globo 

 Registrar a cor (usar abreviatura color para itens coloridos). 

Exemplo: 300$a 1 mapa :  

$b color. 

   300 $a 1 globo :  

$b color. 

OBS.: O ponto no final da área será colocado pelo Pergamum, automaticamente. 

 

 Registrar o material de que é feito o item se considerado importante, e o método de 

suporte. 

Exemplo:  300$a 1 mapa :  

$b color., plástico 

   300$a 1 globo :  

$b color., madeira, montado em base de bronze ;  

$c 12cm. de diâmetro 

 Registrar o formato. 

Altura e largura em centímetros para mapas, diâmetro para globo. Caso o formato de 

um mapa seja inferior a metade do tamanho da folha, indicar ambos os tamanhos. 

Exemplo:  300 $a 64p., [14]f. dobradas de estampas : 
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$b il.color. ; 

$c 41x59 cm 

 

j) Área de série do material cartográfico [Campo 490] 

Descrever de acordo com o AACR2, regra 1.6, se for de interesse da biblioteca. 

Usar junto com o campo 830 

 

k) Área de notas do material cartográfico [5XX] (AACR2 – Regras 3.7B1 – 3.7B21) 

As notas mais comuns são: 

 Natureza e campo que é abrangido pelo item [Campo 522 - (Nota de cobertura 

geográfica)] 

Exemplo: 522$a Mostra toda a Europa Ocidental e parte da Europa Oriental 

 Língua [Campo 546 (Nota de idioma)] 

Exemplo: 546$a Legenda em inglês e espanhol 

 Fonte do título principal [Campo 500 (Nota geral)] 

Exemplo: 500$a Título retirado do invólucro 

 Material adicional [Campo 530 (Nota de disponibilidade de forma física 

adicional)] 

Exemplo: 530$a Cada folha é acompanhada por uma folha de seções geológicas 

OBS.: Caso necessário, mencionar em nota outros dados, de forma a adicionar ou detalhar os 

já registrados na descrição ou algum aspecto fora do comum ou não previsto. 

 

5.4.3.5 CD-ROM e DVD (AACR2 – Capítulo 9) 

 

CD-ROM é um disco rígido e compacto, legível computador ou dispositivo similar, 

que contém informações digitalizadas (texto, imagens, sons e vídeo) capazes de serem 

recuperadas (visualizadas) através de leitura óptica, mas não alteradas. 

DVD é um disco de vídeo digital, similar ao CD-ROM, com maior capacidade de 

armazenamento e legível por outros aparelhos eletrônicos além do computador.  

OBS.: quando o CD-ROM possuir apenas músicas gravadas, o consideraremos - para fins de 

catalogação na UFF - como CD musical [CD-ROM (Áudio)] ou gravação de som. 

 

a) Fonte principal de informação: a etiqueta do item, isto é, os selos dos CDs, sua 
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caixa, encarte etc. 

b) Outras fontes de informação: manuais e outros materiais que acompanham o item. 

 

c) Ponto de acesso principal para CD-ROM e DVD [Campo 100, 110 ou 111] 

O ponto de acesso principal será feito pelo criador do CD, que pode ser uma pessoa 

[100], uma instituição [110] ou um evento [111], quando houver. Caso contrário, o ponto de 

acesso principal será o título. 

OBS.: Outras pessoas e instituições consideradas relevantes na confecção do item serão 

descritos  como autores secundários no campo 7XX da planilha do sistema. 

 

d) Área do título do CD-ROM e DVD [Campo 245$a] 

Descrever o título tal qual ele aparece na fonte principal de informação. Se o item não 

contiver um título, este será fornecido pelo catalogador, de forma sucinta e entre colchetes. 

Exemplo: 245$a [Catálogo da Biblioteca, 1990 – 1998]. 

 

e) Indicação de responsabilidade do CD-ROM e DVD [245$c] 

Inclua os autores, quando houver, em ordem direta, um ponto e vírgula e outras 

responsabilidades da obra que aparecerem na fonte principal de informação, mesmo quando o 

catalogador optar por não gerar entrada secundária. 

 

f) DGM do CD-ROM e DVD [Campo 245$h] (AACR2 – Regra 1.1C1) 

Indicar a designação geral para este material de acordo com a lista abaixo:  

 CD-ROM = [recurso eletrônico] 

 CD-ROM (Áudio) = [gravação de som] 

 DVD = [gravação de vídeo] ou [filme cinematográfico] 

 

g) Área da edição do CD-ROM e DVD [Campo 250$a]: Indicar quando houver. 

 

h) Área da publicação, distribuição do CD-ROM e DVD [Campo 260] 

Indicar local, nome do editor e data de publicação. Caso não haja indicação do 

local e/ou editor mencionar s.l. e/ou s.n sem colchetes 

 

i) Área da descrição física do CD-ROM e DVD [Campo 300] 

Registrar o número e unidades físicas, son. (se o arquivo for codificado para produzir 
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som) e color. (se codificado para apresentar duas ou mais cores). 

(AACR2 – Regra 9.5B1) 

Exemplo: 300 $a disco óptico de computador : 

$b son., color. 

 

OBS1.: No caso dos disquetes, acrescentar as dimensões físicas. 

Exemplo: 300 $a 1 disquete de computador :  

$b son., color. ; 

$c 3½” 

OBS2.: o ponto final de área será acrescido pelo Pergamum, automaticamente. 

 

j) Área de série do CD-ROM e DVD [Campo 490]. Usar junto com o campo 830 

Descrever de acordo com o AACR2, regra 1.6, se for de interesse da biblioteca. Usar 

junto com o campo 830. 

 

k) Área de notas do CD-ROM e DVD [Campo 5XX] 

As notas mais comuns são: 

 Natureza e campo abrangido [Campo 500 (Nota geral)] 

Exemplo: 500$a Base de dados do CCN 

 

 Exigências do sistema. [Campo 538 (Nota de detalhes do sistema)] 

Exemplo: 538$a Exigências do sistema: IBM PC ou Compatível (386SX ou 

superior); 4 MbRAM; 2,5 Mb disponíveis no HD; MS-DOS 

versão 3.1. ou posterior; drive de CD-ROM; Monitor VGA 256 

cores; placa de som com autofalantes ou “headphones”; mouse. 

 

5.4.4 Títulos uniformes [Campo 130 ou campo 240] 

 

Serão usados títulos uniformes para legislação, escrituras sagradas, tratados, filmes 

cinematográficos. (AARC2R – Regras 25.15 e 25.17)  

OBS.: No registro onde houver o campo 130 não aparecerão os campos 100, 110 ou 111  

 

a) Legislação: conjunto de normas legais sobre um assunto ou de um país, estado ou 

município, por exemplo, Leis, decretos, resoluções, portarias, projeto de lei etc. 



55 

 

10.03.2020 

(AARC2R – Regra 25.15) 

OBS.: Esta seção dá orientações para a catalogação da legislação. Como, até o fechamento 

deste manual, não havia legislação oficial catalogada na UFF, as orientações presentes aqui 

possuem caráter informativo. O material existente nas bibliotecas atualmente são livros sobre 

a legislação, por isso seus assuntos são cadastrados no campo 150 e indexados pelo campo 

650. A autoria é, normalmente, de um (ou vários) organizador(es) ou instituição.  

 

Leis modernas (AACR2 – Regra 25.15A): 

 Coletâneas 

Para coletâneas completas ou parciais de atos legislativos, que não sejam 

compilações sobre um assunto específico, usar “Leis etc”. 

Exemplo: 130$a Brasil [Leis etc.] 

 

Para coleções de leis sobre um assunto específico, com um título 

comumente conhecido, usar este título como título uniforme. 

Exemplo: 130$a Brasil. [Consolidação das Leis do Trabalho] 

 

Para coleções de leis sobre um assunto específico, sem título comumente 

conhecido, usar como entrada principal o nome da Jurisdição sem título uniforme.  

Exemplo:  

Informação na página de rosto: Legislação sobre preservação do Pantanal 

Matogrossense. 

No sistema: 110$a Mato Grosso $b Departamento Ambiental 

245$a Legislação sobre preservação...  

 

 Leis individuais (AACR2- Regra 25.15A2) 

Se uma lei individual for melhor identificada pela sua forma consagrada, usar 

esse nome como título uniforme. 

Exemplos: 

240$a Brasil [Lei do inquilinato]  

240$a Brasil [Lei do cheque] 

240$a Brasil [Código Tributário (1965)] 

240$a Brasil [Estatuto da Criança e do Adolescente] 

 Leis sem título específico 
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Se uma lei não tiver um título específico que a identifique, usar a forma como 

se apresenta oficialmente. 

Exemplo: 240$a Brasil [Lei n. 7.797, de 10 de julho de 1989] 

 

OBS.: Fazer a entrada de obras comentadas, pelo autor do comentário. [Campo 100]. Tipo de 

acervo: livro. (AACR2 - Regra 21.13B)  

Exemplo: Código de processo civil comentado por Arruda Alvim 

Autor Principal Arruda Alvim 

100$a Alvim, Arruda 

245$a Código de processo civil comentado 

 

b) Escrituras Sagradas [Campo 130]:  usar a forma mais simplificada para a entrada. 

(AACR2- Regra 25.17) 

Exemplo:  Para o Velho/Antigo Testamento, usar:  

130 $a Bíblia.  

$p A.T. 

Exemplo:  Para o Novo Testamento, usar:  

130 $a Bíblia.  

$p N.T. 

 

5.4.5 Comunicações oficiais e não oficiais 

 

Comunicações Oficiais são aquelas feitas no exercício oficial do cargo (AACR2 - 

Regra 21.4 D1). 

Entrar sob o cabeçalho de entidade estabelecido para a autoridade correspondente, se 

a obra pertencer a uma das seguintes categorias (AACR2 - Regras 24.20 e 24.27B): 

 Comunicações Oficiais de Chefes de Estado, de Governo e de Organismos 

Internacionais: mensagens aos legislativos; proclamações e ordens do executivo; 

diferentes das incluídas no AACR2, Regra 21.31 (Leis, etc.) 

 Comunicações Oficiais de Papas, Patriarcas, Bispos etc: ordens; decretos; cartas 

pastorais; mensagens oficiais a consílios, sínodos, etc. 

 

5.4.5.1 Regras gerais 
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a) Fazer entrada secundária [700$a] sob o cabeçalho individual estabelecido para a 

pessoa. Indicar no campo 700$4, co-autor. 

Exemplo: 

 

 

Entrada (autor principal): usar autor entidade 

110$a Brasil. Presidente (1995-2002: Fernando Henrique Cardoso)  

Título: Titulo principal  

245$a Mensagem ao Congresso Nacional na abertura da I Sessão Legislativa 

Ordinária da 50ª Legislatura. 

Cabeçalho individual (autor secundário): Entrada Secundária - Nome Pessoal  

700 $a Cardoso, Fernando Henrique, 1931- 

$4 co-autor 

 

b) Para outros tipos de obras dessas mesmas autoridades, ou seja, para textos escritos 

fora do exercício oficial do cargo, entre apenas pelo cabeçalho individual. 

(AACR2 - Regra 21.4D2) 

Exemplo: 

Livro escrito pelo ex-presidente como acadêmico (fora do cargo da presidência). 

Autor principal: autor pessoa.  

100$a Cardoso, Fernando Henrique, 1931- 

Título principal = folha de rosto. 

245$a Capitalismo e escravidão no Brasil meridional 

 

5.4.5.2 Cabeçalhos para autoridades governamentais (AACR2 - Regra 24.20): 

 

Utilizadas para autoridades no exercício oficial do cargo. 

Aplicar a Regra 24.20 do AACR2 somente para autoridades de países e outros estados 

existentes após a Idade Média, e para dirigentes de organizações internacionais 

intergovenamentais (AACR2 - Regra 24.20A). 

 

a) Chefes de Estado, etc. (AACR2 - Regra 24.20B) 

Fazer a entrada como subcabeçalho do cabeçalho usado para o governo (ver AACR2 - 

Regra 24.3E). O subcabeçalho consiste no título do seu cargo em português (a menos que não 
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haja termo equivalente em português), acrescido dos anos inclusivos no reinado ou gestão e 

do nome da pessoa em forma abreviada (no idioma do cabeçalho estabelecido para ela). 

Exemplo: 110 $a Brasil.  

$b Presidente (1995-2002: Fernando Henrique Cardoso) 

 

Exemplo: 110 $a Brasil.  

$b Presidente (1979-1985: Figueiredo) 

 

Se o título variar de acordo com o sexo da pessoa ocupante do cargo, use um termo 

geral (ex.: Soberano, e não Rei ou Rainha). 

Exemplo: 110 $a Brasil.  

$b Soberano (1822-1831: Pedro I) 

 

Se houver dois ou mais períodos de gestão não consecutivos, utilizar cabeçalhos 

separados. 

Exemplo: 110 $a Brasil.  

$b Presidente (1930-1945: Vargas)  

110 $a Brasil. 

$b Presidente (1951-1954: Vargas) 

 

Se o cabeçalho se aplicar a mais de um titular do cargo, omitir as datas e os nomes.  

Exemplo: 110 $a Brasil.  

$b Presidente 

 

Se, além do cabeçalho estabelecido como chefe de estado, for estabelecido ou já existir 

um cabeçalho para o ocupante do cargo pelo nome pessoal, fazer uma remissiva do tipo “ver 

também” sob o cabeçalho como chefe de estado (AACR2 - Regra 26.3C1). 

 

ATENÇÃO: Esta regra se aplica apenas à inclusão de autoridade, não se aplicando à 

catalogação na planilha bibliográfica. 

Exemplo: 

Termo autorizado:  

110 $a Brasil. $b Presidente (1995-2002: Fernando Henrique Cardoso)  

Remissiva Ver também:  
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500 $a Cardoso, Fernando Henrique, $d 1931- 

 

Exemplo: 

Termo autorizado:  

100 $a Cardoso, Fernando Henrique, $d1931- 

Remissiva Ver também:  

Ver também: 510 $a Brasil.  

$b Presidente (1995-2002: Fernando Henrique Cardoso) 

 

b) Chefes de governo (AACR2 - Regra 24.20C) 

Entrada como subcabeçalho do cabeçalho usado para governo (AACR2 - Regra 

24.3E). O subcabeçalho para um chefe de governo, que não seja também um chefe de estado 

consiste no título de seu cargo em vernáculo (na língua de origem), não se incluindo datas e 

nem nomes. 

Exemplo: 110 $a França.  

$b Premier Ministre. 

 

c) Chefes de entidades internacionais intergovernamentais (AACR2 - Regra 24.20C) 

Entrada como subcabeçalho do cabeçalho usado para a entidade. O subcabeçalho para 

o chefe de uma organização internacional intergovernamental consiste no título do cargo no 

idioma do cabeçalho usado para a entidade. 

Exemplo: 110 $a Nações Unidas.  

$b Secretário Geral 

 

d) Governadores de territórios dependentes ou ocupados (AACR2 - Regra 24.20D) 

Entrada como subcabeçalho do cabeçalho usado para o território dependente ou 

ocupado. O subcabeçalho consiste do título do governador na língua da potência governante. 

Exemplo: 110 $a Falkland, Ilhas.  

$b Governor 

 

e) Outras autoridades (AACR2 - Regra 24.20E) 

O subcabeçalho para qualquer outra autoridade consiste naquele usado para o 

ministério ou órgão que a autoridade representa. 

Exemplo: 110 $a Brasil.  
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$b Ministério do Trabalho 

 

Se a autoridade não for titular de um Ministério, etc., ou se fizer parte de um 

órgão identificado apenas pelo título da autoridade, o subcabeçalho consiste desse título. 

Exemplo: 110 $a Reino Unido.  

$b Lord Privy Seal 

 

5.4.5.3 Cabeçalhos para autoridades religiosas e Autoridades no exercício oficial do cargo. 

(AACR2 - Regra 24.27B) 

 

a) Bispo, Abade, Patriarca, etc. (AACR2 - Regra 24.27B1) 

Entrada como subcabeçalho do cabeçalho usada para a Diocese, Ordem, Patriarcado, 

etc. (ver AACR2 - Regras 24.27C2-24.27C3). O subcabeçalho consiste do título em português 

(a menos que não haja termo equivalente em português), dos anos inclusive da permanência 

no cargo e do nome da pessoa na forma abreviada. 

Se o cabeçalho se aplicar a mais de um titular do cargo, omitir as datas e os nomes. 

Caso seja estabelecido um cabeçalho para um ocupante de cargo pelo nome pessoal, além do 

cabeçalho como autoridade religiosa, fazer uma remissiva explicativa sob o cabeçalho como 

autoridade (AACR2- Regra 26.3C1). 

 

Exemplo: 110 $a Igreja Católica.  

$b Diocese de Campo Grande (MS). 

$b Bispo (1958-1978: Antonio Barbosa) 

Ver também: 500 $a Barbosa, Antonio  

$d 1911-1993 

Ver também: 510 $a Igreja Católica.  

$b Arquidiocese de Campo Grande (MS).  

$b Arcebispo (1978-1986) 

 

Exemplo: 100 $a Barbosa, Antonio,  

$d 1911-1993 

Ver também: 510 $a Igreja Católica. 

$b Diocese de Campo Grande (MS) 

$b Bispo (1958-1978: Antonio Barbosa) 
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Ver também: 510 $a Igreja Católica. 

$b Arquidiocese de Campo Grande (MS). 

$b Arcebispo (1978-1986: Antonio Barbosa) 

 

b) Papas (AACR2 - Regra 24.27B2) 

Entrada como subcabeçalho de Igreja Católica. O subcabeçalho consiste na palavra 

Papa seguido, entre parênteses, dos anos do papado e do nome do Pontífice na sua forma de 

entrada catalográfica. 

Exemplo: 110 $a Igreja Católica.  

$b Papa (1958-1963: João XXIII) 

 

Se o cabeçalho se aplicar a mais de um Pontífice, omitir as datas e os nomes.  

Exemplo: 110 $a Igreja Católica.  

$b Papa. 

 

5.4.5.4 Coletânea de comunicações oficiais de mais de um titular do cargo. (AACR2 - Regra 

21.4D1) 

 

Entrar sob o cabeçalho correspondente ao cargo. Fazer uma entrada secundária sob o 

cabeçalho estabelecido para o compilador, caso esteja claramente mencionado. 

Exemplo: 110 $a Igreja Católica.  

$b Papa.  

245 $a Encíclicas. 

 

5.4.5.5 Coletânea de comunicações oficiais e outros tipos de obras de uma pessoa (AACR2 – 

Regra 21.4D3) 

 

Entrar sob o cabeçalho individual estabelecido para pessoa. Faça também uma entrada 

sob o cabeçalho da entidade [710]. 

Exemplo: 100$a João Paulo  

$b II,  

$c Papa $d 1920-2005 

240$a II sacramento della penitenza.  

$l [português] 
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245$a O Sacramento da Penitência :  

$b: Sete alocuções e uma carta apostólica de João Paulo II. 

710$a Igreja Católica.  

$b Papa (1978-2005: João Paulo II) 

 

OBS.: A entrada para nome pessoal de Papas e outras entidades religiosas será pelo nome 

religioso adotado no exercício da função e não pelo nome de batismo. Essa orientação é para 

inclusão de autoridade. (AACR2 - Regras 22.16B, 22.16C, 22.16D) 

Exemplo: 

Nome de batismo: Karol Wojtyla 

Nome de Papa: João Paulo II, Papa (Termo adotado) 

Fazer remissiva do nome de batismo para a forma adotada.   

No Sistema: 100$a João Paulo  

$b II,  

$c Papa $d 1920-2005 

400 $a Wojtyla, Karol,  

$d 1920-2005 

 

5.4.5.6 Coletânea de comunicações oficiais e outros tipos de obras de mais de um titular do 

cargo (AACR2 - Regra 21.4D3) 

Fazer  entrada  de  acordo  com  o  estabelecido  para  uma  coletânea ( AACR2 - Regra  

21.7). Fazer também, uma entrada sob o cabeçalho correspondente ao cargo. 

OBS.: Campo remissiva do Pergamum. Opção ver também, campo 5XX. Fazer referência 

cruzada para as duas formas de entrada. 

Exemplos:  

Termo autorizado:  110 $a Igreja Católica. $b Papa (1978-2005: João Paulo II) 

Remissiva VT:  500 $a João Paulo $b II, $c Papa $d 1920-2005 

 

Termo autorizado:  100 $a João Paulo $b II, $c Papa $d 1920-2005 

Remissiva VT:  510 $a Igreja Católica. $b Papa (1978-2005: João Paulo II) 

 

Termo autorizado:  110 $a Brasil. $b Presidente (1995-2002: Fernando Henrique Cardoso) 

Remissiva VT:  500 $a Cardoso, Fernando Henrique, $d 1931- 
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Termo autorizado:  100 $a Cardoso, Fernando Henrique, $d 1931- 

Remissiva VT:  510 $a Brasil. $b Presidente (1995-2002: Fernando Henrique Cardoso). 

 

5.4.6 Periódicos 

 

Os documentos que orientam sobre a inserção de dados descritivos de Periódicos no 

sistema Pergamum são: 

 Padrão Para Inserção de Dados na Base Bibliográfica do Sistema de Bibliotecas 

da UFF: Periódico Impresso 

 Padrão Para Inserção de Dados na Base Bibliográfica do Sistema de Bibliotecas 

da UFF: Periódico Online 

 

A entrada de dados de periódicos no Sistema Pergamum compreende: 

 O registro de Seriados (títulos/coleções) existentes na biblioteca e não 

cadastrados no Sistema (por qualquer outra unidade); 

 A alteração (inclusão e/ou exclusão) de dados de Seriados (títulos/coleções) já 

cadastrados no Sistema; 

 

Para inserção de outras publicações seriadas ou títulos de periódicos que a biblioteca 

não possui fascículos suficientes para considerar uma coleção com kardex, consultar: 

“Padrão Para Inserção de Dados na Base Bibliográfica do Sistema de Bibliotecas da UFF: 

Publicação Seriada” 

Para inserir artigos de periódicos, primeiro catalogar o título periódico e depois 

consultar “Padrão Para Inserção de Dados na Base Bibliográfica do Sistema de Bibliotecas 

da UFF: Artigo de periódico” 

 

IMPORTANTE: Definições 

 Dados de Título – entende-se como tal o conjunto de informações necessárias à 

identificação dos títulos das publicações seriadas. 

 Dados de Coleção – entende-se como tal o conjunto de registros sobre fascículos, 

volumes, números, tomos de um determinado título e que se destina a informar a 

composição do acervo de publicações seriadas disponíveis nas bibliotecas do Sistema 

SDC/UFF. 
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 Periódico - Publicação editada em partes, trazendo a colaboração de autores diversos, 

podendo tratar de assunto específico ou de vários assuntos, de periodicidade regular ou 

irregular, apresentando um aspecto bibliográfico uniforme, tendo como principal 

característica a continuidade, pois sua duração é indeterminada. Cada caderno 

publicado chama-se fascículo ou número. A reunião de um determinado grupo de 

fascículos constitui o volume. O periódico possui um número de identificação, 

composto por oito dígitos, denominado ISSN (International Standard Serial Number). 

 

6 CADASTRO DE EXEMPLAR  

 

Exemplar: “é cada uma das cópias da mesma edição ou tiragem de um documento”. 

A planilha de exemplar, no Pergamum, é acessada em aba própria ao lado da planilha 

bibliográfica ou através do menu de catalogação. 

Devem ser cadastrados individualmente todos os itens de modo a gerar um código de 

exemplar para cada item da obra catalogada.  

O documento que orienta sobre a inserção de dados descritivos dos exemplares, como dados 

de aquisição, doador/fornecedor, nota fiscal, data de aquisição, localização na estante, tipo de 

empréstimo e disponibilidade é o: Padrão Para Inserção de Dados na Base Bibliográfica do 

Sistema de Bibliotecas da UFF: exemplar e material adicional. 

7 PREPARO PARA EMPRÉSTIMO 

 

7.1 ETIQUETAS MAGNÉTICAS DE SEGURANÇA 

 

As etiquetas são fios magnéticos que têm a função de disparar o alarme do portal de 

segurança, evitando extravio de itens. Todos os itens que comporão o acervo de uma unidade 

deverão possuir etiqueta magnética de segurança do acervo. Atualmente, são utilizadas 

etiquetas RFID, compatíveis com os portais instalados na unidade. São solicitadas pela 

unidade à secretaria da SDC. É responsabilidade da chefia manter um estoque suficiente de 

etiquetas na unidade para o acervo que estiver aguardando processamento. 

 

7.2 ETIQUETAS DE CÓDIGO DE BARRAS 

 

As etiquetas de código de barras identificam os exemplares e facilitam o empréstimo e 

inventário, pois podem ser lidas por leitores portáteis disponíveis nos balcões de empréstimo 
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das unidades. Elas podem ser coladas na parte interna, junto ao bolso da ficha de empréstimo, 

na folha de guarda ou ainda na capa do item bibliográfico, próximo à lombada. Se for a 

etiqueta de código de barras com lombada, ela deverá ser colada na parte inferior esquerda, de 

modo que a parte referente à lombada fique devidamente colada na própria lombada. É 

necessário observar as orientações de conservação. 

OBS.: Para instruções de impressão, consultar o “passo a passo” para impressão de etiquetas. 

 

7.3 ETIQUETAS DE LOMBADA 

 

As informações inseridas nos subcampos do campo 090 comporão a etiqueta de 

lombada, exceto o número de exemplar, que é parametrizado (configurado) para aparecer 

apenas se a biblioteca desejar. Caso o número de exemplar não esteja aparecendo na lombada, 

solicitar a configuração ao setor responsável. O número de cada exemplar é gerado 

automaticamente na planilha de exemplar e pode ser alterado pelo catalogador.  

OBS.: O número de exemplar é diferente de código de exemplar. O código de exemplar é 

uma identificação única e não pode ser alterado.   

OBS.: Para impressão, consultar o “passo a passo” para impressão de etiquetas. 

 

7.4 DEFINIÇÃO DO TIPO DE EMPRÉSTIMO NA PLANILHA DE EXEMPLAR 

 

A planilha de exemplar apresenta alguns tipos de empréstimo. São eles: 

 1 – Normal 

 2 – Empréstimo em final de semana 

 3 – Empréstimo diário 

 4 – Consulta local 

 5 – Permanente 

 6 – Acesso restrito (Obra rara) 

 98 – Empréstimo por hora 

 

Só estão parametrizados para utilização das unidades regulares os tipos: 1 – Normal; 2 

– Empréstimo em final de semana; 4 – Consulta local. Não utilize os itens “3 – empréstimo 

diário” e o “98 – empréstimo por hora”. 



66 

 

10.03.2020 

ATENÇÃO: A escolha do tipo de empréstimo impactará diretamente a Circulação de 

Materiais (empréstimo) na unidade.  

 

O empréstimo “1 – Normal” é para exemplares que sairão para empréstimo domiciliar 

regularmente, conforme parâmetros enviados pelas chefias (7, 10, 15, 30 dias etc) para cada 

tipo de usuário. 

O tipo “2 – Empréstimo em final de semana” é normalmente utilizado no primeiro 

exemplar de cada acervo. Indica que o item agirá como item apenas para consulta durante 

toda a semana, e será liberado para empréstimo no último dia útil da semana (normalmente 

sexta-feira) com data de devolução para o primeiro dia útil da semana seguinte (normalmente 

segunda-feira). O sistema reconhecerá igualmente para esses casos os feriados e datas 

marcadas como não funcionamento da biblioteca.  

O tipo “4 – Consulta local” é normalmente utilizado para itens de referência e 

materiais especiais ou raros. Algumas bibliotecas solicitaram parametrização para saída desse 

material pelo empréstimo especial (99), para permitir cópias de pequenos trechos ou para 

utilização em salas de estudo que ficam fora da biblioteca ou depois do portal de segurança.  

O empréstimo especial (tipo 99) é uma modalidade de empréstimo que não depende da 

escolha do catalogador. Ele ocorre diretamente no balcão de empréstimo, sempre em 

condições especiais: itens não parametrizados para determinado tipo de empréstimo, usuários 

suspensos (para consulta), prazos de empréstimo maior ou menor que o indicado para aquela 

categoria de usuários, dentre outros. Ele só deve ser utilizado em casos previstos ou 

autorizados pela chefia. 
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APÊNDICE A – Importação de dados bibliográficos
3
 

 

No Pergamum Web, por meio da Catalogação é possível realizar a importação de 

dados bibliográficos da Biblioteca Nacional, Bibliodata ou qualquer outro catálogo que gere 

arquivo ISO 2709, ou ainda que mostre os dados do acervo em MARC. 

Para fazer a importação, siga as seguintes etapas: 

1. Acesse o catálogo da Biblioteca desejada e recupere o título a ser importado. 

ATENÇÃO às edições diferentes.  

2. Clicar em MARC tags (ou botão similar, que mostre o registro no formato Marc). 

3. Selecione/copie a partir do campo 040; 

 

Veja abaixo como exemplo o Catálogo da BN 

 

ATENÇÃO: 

 NÃO copie campos referentes a dados exclusivos da biblioteca utilizada que não 

sejam referentes a sua unidade (normalmente, campos 001-039, 590 e 8XX a 

9XX); 

 Os campos de indexação (600, 610, 611 e 650) NÃO podem e não devem ser 

                                                 
3
 Resumo baseado no Guia Técnico da Rede Pergamum de 28/07/2017, v.9.0. 

Figura 1: Catálogo BN 
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importados, pois a UFF utiliza vocabulário controlado e os termos são específicos 

desse vocabulário.  

 

4. Logado no Pergamum-UFF, entre em Catalogação >> Cadastro; 

 

 

5. Clique no botão Mais; 

6. Selecione a opção Importar Dados; 

7. Selecione a aba Importação de dados MARC; 

8. Cole o que copiou da BN > Selecione Bibliográfico; 

9. Insira <inicio> e <fim> conforme exemplo abaixo e clique em Gravar dados; 

Figura 2: Pergamum - Catalogação 

Figura 3: Pergamum – Catalogação – Mais – Importar dados 
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IMPORTANTE: É IMPRESCINDÍVEL VERIFICAR OS DADOS COLADOS, pois é 

possível inserir ou retirar campos e informações nesta tela. 

 

OBS.: Será gerado um código de acervo para o título gravado;  

Figura 4: Pergamum – Importação de dados 

Figura 5: Pergamum – Código de acervo gerado na importação 
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10. Anote o código de acervo gerado  

11. Acesse Catalogação >> Cadastro; 

12. Digite o código de acervo e tecle TAB; 

13. Clique em Informações iniciais; 

14. Selecione o tipo de obra; 

15. Preencha a classificação; 

16. Preencha a sua unidade de informação; 

17. Clique em Gravar; 

Figura 6: Pergamum – Catalogação – Informações iniciais 

18. Preencha os dados fixos no campo 008; 

19. Clique em Gravar; 

Figura 7: Pergamum – Catalogação – Campo fixo 008 

IMPORTANTE: 

 SEMPRE confira os dados importados; 

 Insira os subcampos $c e $d no campo 40 (40$c agência que transcreveu a 

catalogação = sigla em Marc da biblioteca da qual os dados foram importados; 

40$d agência modificadora = sigla Marc para a UFF = BR-NiUFF) 

 ATENÇÃO especial para os seguintes campos: autor (destaque em vermelho nas 
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figuras abaixo), editora, local de publicação, secundárias de autor/entidade/evento. 

OBS1.: Para validar a inserção de um autor (destaque em vermelho), siga as seguintes etapas: 

 Clique ao lado do mesmo e tecle espaço; 

Figura 8: Pergamum – Catalogação – Cadastro – validação de “Autor” 

 Selecione a autoridade correta na lista gerada pelo Sistema; 

 Clique sobre a descrição para incluí-la na catalogação. 

Figura 9: Pergamum – Catalogação – Cadastro – seleção de “Autor” 

NOTE que caso apareça apenas uma tela em branco, é porque essa autoridade não 

existe na base da UFF. Nestes casos, solicite ao responsável pela criação de 

autoridades na unidade que insira o autor. 
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Figura 10: Pergamum – Catalogação – Cadastro – seleção (em branco) de “Autor” 

 

OBS2.: As mesmas etapas de validação (descritas acima) serão realizadas para os campos de: 

editora, local de publicação, secundárias de autor/entidade/evento. 

 

20. Insira os assuntos pertinentes a este acervo (lembre-se de que os assuntos não 

podem ser importados); 

21. Após conferir todos os campos e completar o que for necessário, clique em 

Gravar
4
; 

22. Após inserir os exemplares corretamente
5
, clique em Atualizar acervo. 

Figura 11: Pergamum – Catalogação – “Exemplares” e “Atualizar acervo” 

 

                                                 
4
 O botão gravar pode e deve ser utilizado após o preenchimento de cada campo, como garantia de não perder os 

dados que estão sendo atualizados.  
5
 Caso possua dúvidas, consulte o Padrão para inserção de dados bibliográficos no Sistema de Bibliotecas e 

Arquivos da UFF: exemplar e material adicional. 
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APÊNDICE B – Importação de dados bibliográficos pela Rede Pergamum 

 

Para a importação de dados através da Rede Pergamum, siga os seguintes passos: 

1. Acesse o Módulo Catalogação > Cadastro; 

2. Clique no botão para abrir a tela de Consulta ao acervo, para 

pesquisar o título. 

 

3. Na tela Consulta ao acervo, clique em Filtros (logo abaixo da caixa de pesquisa); 

4. No lado direito da tela, selecione o Catálogo ; 

Figura 12: Pergamum - Consulta 

Figura 13: Pergamum – Consulta – Catálogo Rede Pergamum 
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5. Após seleção, digite os dados da obra que deseja consultar; 

6. Pressione a tecla ENTER do teclado ou clique em . Serão exibidos 

todos os títulos disponíveis na Rede Pergamum, de acordo com o termo informado; 

7. Marcar os títulos que deseja importar; 

 

OBS1.: Se necessário, clique na lupa para consultar mais detalhes da obra (Descrição) e 

saber que instituição é responsável pela catalogação (Instituições). 

Figura 14: Consulta – Títulos da Rede Pergamum 

 

OBS2.: Os títulos selecionados serão armazenados na Cesta de importação. 



75 

 

10.03.2020 

OBS3.: É possível enviar vários títulos para a cesta de importação. 

OBS4.: Para visualizar os títulos que estão armazenados na cesta de importação, clique em 

Cesta. 

 

8. Após selecionar os materiais, clique em Cesta e clique no botão .; 

O Pergamum importará cada título selecionado, criando um código de acervo na base da sua 

Instituição, para cada título importado. 

 

 

 

Figura 15: Consulta – Cesta – Visualizar Cesta de Importação 

Figura 16: Código de acervo gerado por importação 
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9. Clicar no código de acervo gerado;  

10. Clique em Informações iniciais; 

11. Selecione o tipo de obra; 

12. Preencha a classificação; 

13. Preencha a sua unidade de informação; 

14. Clique em Gravar; 

 

IMPORTANTE: 

 SEMPRE confira os dados importados; 

 ATENÇÃO especial para os seguintes campos: autor, editora, local de publicação, 

secundárias de autor/entidade/evento. 

 VALIDE os dados dos campos acima indicados conforme orientações do 

APÊNDICE A 

 

15. Após conferir todos os campos e completar o que for necessário, clique em 

Gravar
6
; 

16. Após inserir os exemplares corretamente
7
, clique em Atualizar acervo. 

 

                                                 
6
 O botão gravar pode e deve ser utilizado após o preenchimento de cada campo, como garantia de não perder os 

dados que estão sendo atualizados.  
7
 Caso possua dúvidas, consulte o Padrão para inserção de dados bibliográficos no Sistema de Bibliotecas e 

Arquivos da UFF: exemplar e material adicional. 

Figura 17: Pergamum – Catalogação – Informações iniciais 
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APÊNDICE C – Classificação Decimal De Dewey (CDD) 

Áreas que possibilitam mais de uma classificação da CDD 

 

010 – BIBLIOGRAFIAS. 

Classificar, aqui, bibliografias e catálogos sob o ponto de vista geral.  

Exemplo:  Bibliografias em geral 

Catálogos de bibliotecas - Não classificar aqui! 

Catálogos de cineastas: usar 791.43 

 

016 – BIBLIOGRAFIAS E CATÁLOGOS DE ASSUNTOS ESPECÍFICOS. 

Classificar, aqui, todas as bibliografias e catálogos especializados E NÃO dentro de cada 

classe. 

Exemplo:  Bibliografia de astronomia: 016.52  

 

OBS1.: Não classificar aqui bibliografias e catálogos de música (partituras, discos e 

gravações) E SIM em 781.97 

OBS2.: Em caso de índices usar dentro da classe de cada assunto. Ex. Homeopatia ; Índices 

615.532016 

 

050 – PUBLICAÇÕES SERIADAS. 

Classificar, aqui, publicações seriadas (periódicos) em geral e trabalhos teóricos sobre eles, 

assim como seus índices. 

Exemplo:  Veja (REVISTA) 

 

OBS.: Jornais gerais, usar: 070 

 

070 (até 070.9) – JORNALISMO, JORNAIS. 

Classificar, aqui, livros teóricos que tratem de jornalismo e jornais, técnicas jornalísticas 

em geral. 

 

071/079 – JORNALISMO E JORNAIS – TRATAMENTO GEOGRÁFICO. 

Classificar, aqui, trabalhos sobre jornalismo e jornais de uma localidade específica, E NÃO 

em 070.1 a 070.9 
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080 - COLEÇÕES GERAIS. 

Classificar, aqui, coleções que reúnam ensaios sobre vários assuntos. Esta coleção poderá ser 

composta de um único volume ou de vários. 

 

OBS1.: Quando se tratar de coleções de literatura em geral ou específica, classificar em 

800. 

Exemplo:  Ensaios da literatura francesa – 844 

Coleções da literatura universal – 808.8 

OBS2.: Quando se tratar de coleções de um assunto específico classificar dentro de cada 

classe com a S.S.-08 

Exemplo:  Coleções sobre economia – 330.08 

 

081-089 – COLEÇÕES GERAIS EM LÍNGUAS ESPECÍFICAS. 

Usar as subdivisões 081 a 089 para trabalhos publicados em línguas específicas e não 

alfabeticamente sob o número 080. 

 

174 - ÉTICA PROFISSIONAL. 

Classificar, aqui, ética profissional e ocupacional e não usar a S.S.-017 

Exemplo:  Ética médica e de saúde – 174.2 

 

180 – FILOSOFIA ANTIGA, MEDIEVAL E ORIENTAL. 

 

180.1 a 180.8 Classificar Filosofia Oriental dentro do esquema como ele se apresenta e não 

adotar o uso de letras. 

Exemplo:  Filosofia Japonesa – 181.12 E NÃO 181 J 

 

340-344.79 – DIREITO. 

As bibliotecas que atendem cursos de Direito deverão usar a Classificação Decimal de Direito 

de Doris de Queiroz de Carvalho, publicada pelo Ministério da Fazenda, 1977.  

As demais bibliotecas deverão usar a CDD.  

 

418.02 – TRADUÇÃO. 

Classifique, aqui, as obras que tratam do conceito, da técnica ou arte de trasladar ou verter de 

uma língua para outra. 
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OBS1.: Não usar a opção descrita na CDD 810-890. 

OBS2.: Ver também instruções sob o termo “tradução para o...” na Tabela de Perspectiva da 

Política de Indexação e Procedimentos para a Construção do Controle do Vocabulário 

Sistematizado das Bibliotecas da Superintendência de Documentação da UFF (Apêndice B 

da Política). 

 

800 – LITERATURA (BELAS LETRAS) E RETÓRICA. 

As obras literárias (ficção, poesia, teatro, etc) serão classificadas na literatura referente à 

nacionalidade do autor. Há casos, porém, em que o escritor escreve um livro em um país em 

que viveu, onde adquiriu sua cultura e língua. Neste caso, o número da literatura será desse 

país e não de onde ele nasceu. 

Exemplo:  Marina Colasanti. Nascida na Etiópia, aos 11 anos foi para a Itália.  

Suas obras são classificadas em B869 (Literatura Brasileira). 

OBS.: Para obras que tratam de versão (tradução) ver CDD 418.02. 

 

809.01-809.05 Literatura de períodos específicos 

Exemplo:  História da Literatura no séc. XX – CDD 809.04 

 

910 – GEOGRAFIA E VIAGEM. 

Classificar geografia de um assunto específico conforme instruções estabelecidas em 910.1 

Exemplo:  Geografia econômica CDD 910.133 

OBS.: Não adotar a recomendação “é opcional” 

 

920-928 – BIOGRAFIA, GENEALOGIA, INSÍGNIA. 

Classificar aqui todas as biografias e não dentro de cada classe (assunto) a qual o biografado 

está relacionado. 

Exemplo:  Biografias de químicos – 925.4 e não 540.9 

OBS.: Usar o CUTTER do biografado e não do Biógrafo. 

EXCEÇÃO: Classificar biografia de historiadores em 907.20 
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APÊNDICE D – Tabela de siglas recomendadas para localização de material especial 

 

TABELA DE SIGLAS RECOMENDADAS  

PARA LOCALIZAÇÃO DE MATERIAL ESPECIAL [90$d] 

Sigla para inserção 

no campo 90$d 
Material bibliográfico 

AP* Artigo de periódico 

CAT Catálogo 

CD CD 

CD-ROM CD-ROM 

DVD DVD 

E-BOOK Livro eletrônico 

F Folheto 

FC 
Filme/película cinematográfico (rolo 

8mm; 16mm; 32mm ou 70 mm) 

FT Fotografia 

M Monografia 

MP Mapa 

PS Publicação Seriada 

PV Publicação Avulsa 

R Obra de referência 

T Tese/Dissertação 

TCC Trabalho de Conclusão de Curso 

VÍDEO Fita VHS 

*Usado, apenas, em bibliotecas que catalogam a forma 

impressa do artigo, sem a obra 
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APÊNDICE E – Campos Marc obrigatórios para livros [e maioria dos materiais] 

 

IMPRESSO 

008 – Campo fixo Marc 

020 – ISBN – sempre que houver [obrigatório incluir (broch.) ou (enc.)]  

040 – Inst.catalogadora [Preenchimento automático. Verificar se está preenchido] 

 

082 $a – Classificação CDD (conforme inserido em informações iniciais) 

$2 – edição da CDD 

ou 

084 $a – Classificação DORIS (conforme inserido em informações iniciais) 

$2 – edição da Doris] 

 

090 $a – Número de chamada (localização do livro na estante) 

$b – Cutter [obrigatório apenas para material monográfico] com a extensão 

$c – Ano/edição [Opcional] 

$8 – biblioteca [Obrigatório] 

 

245 $a – Título principal 

$b – Subtítulo [Apenas se a obra apresentar subtítulo] 

$c – Responsabilidade [nome dos autores na ordem direta e demais responsabilidades que 

aparecerem na folha de rosto como ilustradores, tradutores, coordenadores, organizadores ou 

outros] 

 

260 $a – Local de publicação [caso não seja encontrado, utilizar s.l.] 

$b – Editora [caso não seja encontrada, utilizar s.n.] 

$c – Data [utilizar a data mais aproximada possível] 

 

300 – Descrição física (extensão, tamanho, detalhes físicos adicionais, etc) [ao menos o 

número de páginas deve ser preenchido - $a] 

 

600-699 – Indexação (atribuição de assuntos) [Mínimo de 3 assunto] 
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APÊNDICE F – Campos Marc obrigatórios para periódicos 

 

IMPRESSO 

008 – Campo fixo Marc 

022 – ISSN  

082 – Classificação 

090 $a – Número de chamada 

$8 – biblioteca  

245 – Título principal 

260 – Edição, local de publicação, editora 

300 – Descrição física (extensão, tamanho, etc) 

310 – Periodicidade atual  

362 – Datas de publicação 

600-699 – Indexação (atribuição de assuntos) 

 

ON-LINE 

007 – Campo fixo de material eletrônico 

022 – ISSN  

082 – Classificação 

090 $a – Número de chamada 

$8 – biblioteca  

245 – Título principal 

260 – Edição, local de publicação, editora 

300 – Descrição física (extensão, tamanho, etc) 

310 – Periodicidade atual  

362 – Datas de publicação 

600-699 – Indexação (atribuição de assuntos) 

856 – Link de acesso à versão eletrônica ou virtual 
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APÊNDICE G – Glossário para o processamento técnico 

 

AACR2 – Sigla para a segunda edição do Código de Catalogação Anglo-Americano (no 

inglês Ango-American Cataloguing Rules).  

Autor pessoal – A pessoa a quem cabe a responsabilidade principal pela criação do conteúdo 

intelectual ou artístico de uma obra.  

Cabeçalho – Nome, palavra ou frase, colocado no alto de uma entrada catalográfica para 

fornecer um ponto de acesso.  

Cabeçalho principal – A primeira parte de um cabeçalho que inclui um subcabeçalho. 

Co-autor – Pessoa que colabora com outra, ou outras, na produção de uma obra, na qual os 

colaboradores exercem a mesma função.  

Comunicação oficial – Em uma frase, pode-se dizer que redação oficial é a maneira pela qual 

o Poder Público redige atos normativos e comunicações. São modalidades de comunicações 

oficiais: Aviso, Ofício, Memorando, Exposição de Motivos, Mensagem, Telegrama, Fax, 

Correio Eletrônico. Para compreender definição, finalidade, forma e estrutura de cada uma 

delas, consulte o Manual de Redação Oficial da Presidência da República. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/manual/manual.htm 

Entrada principal – Registro catalográfico completo de um item apresentado na forma que 

permita que ele seja identificado e citado de maneira uniforme.   

Entrada secundária – Outro ponto de acesso à pesquisa que não seja a entrada principal. Por 

exemplo, uma obra tem dois autores. A entrada principal se dará pelo primeiro, mas deve ser 

feita uma entrada secundária para o segundo autor, para que a obra possa ser encontrada, caso 

o usuário pesquise apenas pelo nome desse segundo autor. As entradas secundárias são 

geradas nos campos 7XX ou 8XX . 

Fonte principal de informação – Fonte dos dados bibliográficos, autorizada pelo AACR2, 

que tem prioridade no fornecimento dos dados para descrição bibliográfica. Consultar a fonte 

principal que deve ser utilizada para cada tipo de material.  

Fonte de referência – Qualquer publicação ou base em que se pode obter informação 

autorizada. O conceito não está limitado a obras de referência. Na introdução do “Manual de 

Processamento Técnico do Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal Fluminense” há 

uma lista de “instrumentos de trabalho” que são considerados Fonte de referência. 

Pergamum – Nome de um programa (software) utilizado como sistema de gestão de acervos 

bibliográficos – incluindo catalogação - em diversas universidades, atualmente em 

funcionamento nas bibliotecas da UFF.  

Ponto de acesso – Nome, termo, etc sob o qual pode ser procurado e identificado um registro 

bibliográfico.  

Remissiva – Relação de equivalência que orienta o usuário [e o bibliotecário] indicando, na 

planilha do termo preferencial/adotado, os termos para os quais o termo adotado remete, ou 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/manual/manual.htm
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seja, sinônimos, termos não utilizados, termos relacionados de modo geral, específico ou 

horizontal (sem hierarquia).  

Subcabeçalho – Parte do cabeçalho de uma entidade que não seja o cabeçalho principal.  

UP – sigla de “Usado para”, faz referência a uma remissiva. Significa que o termo superior 

(adotado) é usado como preferencial ao termo do qual se fez remissiva. Indica que o termo foi 

“eliminado”.  

VT – sigla de “Ver também”, faz referência a uma remissiva hierarquicamente relacionada 

(geral ou específica) ou a uma remissiva relacionada sem hierarquia. É utilizada para 

relacionar um termo adotado a outros termos adotados que existem na base.  

OBS.: Para mais definições, consulte o Glossário do AACR2 (Apêndice D). 
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ANEXO I – Exemplo dos campos preenchidos em MARC e ficha catalográfica 
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ANEXO II – Tabela de materiais visuais 

MATERIAL VISUAL – MV 

Tipo Leader Campo 007 Campo 008 DGM 245 $h Campo 300 

Slide  Material gráfico 

projetável (g) 

Material gráfico 

projetável (g) 

Material visual [slide] $ a 30 slides :  

$b color. ;  

$c 5x5 cm  

Transparência  Material gráfico 

projetável (g) 

Material gráfico 

projetável (g) 

Material visual [transparência] $a 3 transparências (5 

superposições cada) 

$b color.  

Diafilme  Material gráfico 

projetável (g) 

Material gráfico 

projetável (g) 

Material visual [diafilme] $a 3 diaf. (ca. 36 fotogr. cada) :  

$b sono., color. ;  

$c 35 mm  

DVD  Material gráfico 

projetável (g) 

Gravação de vídeo (v) Material visual [gravação de vídeo] $a 1 DVD  

$c 4 ¾ pol.  

Vídeo  Material gráfico 

projetável (g) 

Gravação de vídeo (v) Material visual [gravação de vídeo] $a 1 fita de vídeo 30min) :  

$b color. ;  

$c 1/2 pol.  

Fotografia  Material gráfico 

bidimensional não 

projetável  (k) 

Material gráfico 

bidimensional não 

projetável  (k) 

Material visual [ilustração] $a 1 fotografia :  

$b color.  

$c 15 x 20 cm  

Braile  Material gráfico 

bidimensional não 

projetável  (k) 

Material tátil  (f) Material visual [braile]  

Bandeira  Artefatos (r) Material gráfico 

bidimensional não 

projetável  (k) 

Material visual [reália] $a 1 bandeira :  

$b color. ;  

$c 80 x 1,20 cm  
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MATERIAL VISUAL – MV 

Tipo Leader Campo 007 Campo 008 DGM 245 $h Campo 300 

Disquete  Arquivo de 

computador (m) 

Recurso eletrônico (c) Arquivo de 

computador 

[recurso eletrônico] $a 2 disquetes :  

$b son.color.;  

$c 3 ½ pol.  

CD-ROM  Arquivo de 

computador (m) 

Recurso eletrônico (c) Arquivo de 

computador 

[recurso eletrônico] $a 1 CD-ROM :  

$b son.color.;  

$c 4 ¾ pol.  

DVD-ROM  

Prog. comp.  

Arquivo de 

computador (m) 

Recurso eletrônico (c) Arquivo de 

computador 

[recurso eletrônico] $a 1 DVD-ROM  

$c 4 ¾ pol.  

Fita cassete DAT  Arquivo de 

computador (m) 

Recurso eletrônico (c) Arquivo de 

computador 

[recurso eletrônico] $a 1 fita cassete para computador ;  

$c 3 7/8 x 2 ½ pol.  

Software  Arquivo de 

computador (m) 

Recurso eletrônico (c) Arquivo de 

computador 

[recurso eletrônico] $a Programa eletrônico (1 arquivo 

: 200 instruções)  

Base de dados  Arquivo de 

computador (m) 

Recurso eletrônico (c) Arquivo de 

computador 

[recurso eletrônico] $a 1 CD-ROM :  

$b son.color.;  

$c 4 ¾ pol.  

Coleção de Base 

de dados Online - 

Ebsco  

Arquivo de 

computador (m) 

Recurso eletrônico (c) ____________ [recurso eletrônico] ____________  

Uma base de 

dados online - 

Medline  

Material textual (a) Recurso eletrônico (c) ____________ [recurso eletrônico] ____________  

Atlas  Material cartográfico 

impresso (e) 

Mapa (a) Mapas [material cartográfico] $a 1 atlas (187 p.) :  

$b il. ;  

$c 30 cm  



89 

 

10.03.2020 

MATERIAL VISUAL – MV 

Tipo Leader Campo 007 Campo 008 DGM 245 $h Campo 300 

Globo  Material cartográfico 

impresso (e) 

Globo (d) Mapas [material cartográfico] $a 1 globo :  

$b color.  

$c 31 cm de diâm.  

Mapa  Material cartográfico 

impresso (e) 

Mapa (a) Mapas [material cartográfico] $a 1 mapa :  

$b color. ;  

$c 37 x 27 cm  
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ANEXO III – Escolha das entradas para gravação de som (Resumo) 

ESCOLHA DAS ENTRADAS PARA GRAVAÇÕES DE SOM 

GRAVAÇÕES DE SOM ENTRADA PRINCIPAL ENTRADAS SECUNDÁRIAS 

Uma única obra (música, texto etc.) 

(R 21.23 A) 

 Entrada adequada a esta obra Entradas adequadas para principais 

intérpretes (cantores, narradores, 

orquestras etc.) 

 Todos (até 3) 

 Só o primeiro (+3) 

Duas ou mais obras da mesma 

pessoa ou entidade 

(R 21.23B) 

 Entradas adequadas a estas 

obras 

Entradas adequadas para principais 

intérpretes (cantores, narradores, 

orquestras etc.) 

 Todos (até 3) 

 Só o primeiro (+3) 

Obras de diferentes pessoas ou 

entidades  

Com título coletivo  

(R 21.23C) 

Uma só pessoa ou entidade apresentada 

como intérprete ou executante principal 

Entrada adequada para esta 

pessoa ou entidade 

 

Duas ou três pessoas ou entidades 

apresentadas como intérpretes ou 

executantes principais 

Entrada adequada para a 

pessoa ou entidade 

apresentada primeiro 

Entrada adequada para o 2º intérprete ou 

executante principal, ou, quando for o 

caso, entradas adequadas para 2º e 3º 

intérpretes etc. principais 

Quatro ou mais pessoas ou entidades 

apresentadas como intérpretes ou 

executantes principais, ou se não houver 

intérprete ou executante principal 

Entrada pelo título  
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ESCOLHA DAS ENTRADAS PARA GRAVAÇÕES DE SOM 

GRAVAÇÕES DE SOM ENTRADA PRINCIPAL ENTRADAS SECUNDÁRIAS 

Obras de diferentes pessoas ou 

entidades.  

Sem título coletivo. 

(catalogado como uma unidade) 

 

Música popular (rock, jazz etc.) 

(R 21.23D) 

Uma só pessoa ou entidade apresentada 

como intérprete ou executante principal 

Entrada adequada para esta 

pessoa ou entidade 

 

Duas ou três pessoas ou entidades 

apresentadas como intérpretes ou 

executantes principais 

Entrada adequada para a 

pessoa ou entidade 

apresentada primeiro 

Entrada adequada para o 2º intérprete 

etc. principal, ou quando for o caso, 

entradas adequadas para 2º e 3º 

intérpretes principais 

Quatro ou mais pessoas ou entidades 

apresentadas como intérpretes ou 

executantes principais, ou se não houver 

intérprete ou executante principal 

Entrada adequada para a obra 

mencionada primeiro 

 

Obras de diferentes pessoas ou 

entidades. 

Sem título coletivo. 

(catalogado como uma unidade) 

 

Música clássica (erudita) 

(R 21.23D) 

 Entrada adequada para a obra 

mencionada primeiro 

Entradas adequadas para as outras obras 

(como coletânea sem título coletivo). 

Entradas adequadas para intérpretes etc. 

principais de cada obra 

(R 21.23A) 

Nota: Intérpretes são os que aparecem em destaque pela redação ou leiaute na fonte principal de informação do item que está sendo catalogado 

Fonte: (RIBEIRO, 2009, p. 6-22-6-23). 
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