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APRESENTAÇÃO 

Os sistemas de gerenciamento da informação são ferramentas essenciais no 

suporte a serviços e produtos eficazes para os usuários, gestão de acervos e 

administração de serviços e produtos em bibliotecas universitárias. 

Dentro desse contexto, é necessário um trabalho específico que apóie e contribua 

com as equipes, no sentido de sanar os problemas de operacionalização, 

padronizar o atendimento aos seus usuários, além de incrementar as 

funcionalidades do software. 

Considerando as dimensões do Sistema de Bibliotecas, uma das estratégias 

adotadas para implantação do Pergamum UFF, em novembro de 2013, foi a 

formação de Grupos de Trabalho que pudessem contribuir na elaboração de 

documentação específica para cada módulo do sistema. 

Fruto de um trabalho colaborativo, estimulado pela Coordenação de Bibliotecas 

através da Seção de Processamento Técnico, a coleção “Padrão para inserção de 

dados na base bibliográfica do sistema de bibliotecas da UFF” é resultado do 

esforço realizado pelo Grupo de Trabalho de Catalogação, que foi criado a partir da 

necessidade de orientar a equipe de bibliotecários responsáveis pelo 

processamento técnico na utilização dos campos do MARC21 associado às regras 

de catalogação do AACR2, para os mais diversos tipos de material existentes no 

acervo das bibliotecas do Sistema. 

Utilizando várias fontes de informação no escopo da descrição de documentos para 

fundamentar e orientar à catalogação este guia procura contemplar e respeitar as 

especificidades de cada uma das unidades.   

O material está ilustrado com exemplos de itens já catalogados no Pergamum UFF, 

com as respectivas telas do sistema e exemplos de planilhas, além de glossário com 

termos técnicos, listas de sigla de idiomas e das 29 unidades do Sistema. 

Pretende-se que as orientações aqui contidas sejam referência no processo de 

uniformização da entrada de dados bibliográficos, com o objetivo de buscar a 

integridade das informações e consistência dos dados da base bibliográfica. 
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1 CAMPOS PARA ENTRADA DE DADOS DE EXEMPLAR 

 

Figura 1 - Campos obrigatórios na planilha de exemplar 

 

 

Campos obrigatórios 

 Situação 

 Localização 

 Tipo de empréstimo 

 Coleção interna 

 Número de patrimônio 
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 Nota Fiscal 

 Procedência de aquisição 

 Modo de aquisição 

 Valor 

 Patrimoniável 

 

2 EDIÇÃO DE EXEMPLAR RECEBIDO POR COMPRA 

 

Etapas obrigatórias 

1 Depois da planilha de catalogação preenchida, entrar na tela do exemplar e indicar a 

quantidade de exemplar  

2 Digitar o número de patrimônio 

3 Digitar o número da nota fiscal 

4 Selecionar o modo de aquisição: Compra 

5 Caso o livro faça parte de alguma coleção interna, selecionar a coleção. 

6 Digitar o preço da obra 

7 Observar o tipo de empréstimo; final de semana, normal... 

8 Observar a localização da obra 

9 Observar se "patrimoniável" está assinalado 

10 Se a obra possuir volumes, preencher o campo correspondente 

11 Clicar no botão  

12 Depois os exemplares deverão ser editados para inserir os números de tombo, que 

não são inseridos automaticamente. 
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Figura 2 -Visualização com os campos preenchidos para Compra 

 

3 EDIÇÃO DE EXEMPLAR RECEBIDO POR DOAÇÃO 

 

Etapas obrigatórias 

1 Depois da planilha de catalogação preenchida, entrar na tela do exemplar e indicar a 

quantidade de exemplar  

2 Selecionar o modo de aquisição: Doação 

3 Digitar o preço da obra (atribuir um valor) 

4 Observar o tipo de empréstimo; final de semana, normal... 
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5 Observar a localização da obra 

6 Observar se patrimoniável está assinalado 

7 Preencher o campo do doador na ordem direta. Caso não tenha o doador já 

cadastrado na base, proceder o cadastro conforme orientações de cadastro de doador. 

8 Se a obra possuir volumes, preencher o campo correspondente 

9 Clicar no botão  

10 Depois editar os exemplares, para inserir os números de tombo, que não são 

inseridos automaticamente. 

 

Figura 3 - Visualização com os campos preenchidos para Doação 
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4 INSERINDO MATERIAL ADICIONAL NO EXEMPLAR 

Material adicional é aquele que acompanha o exemplar principal  com conteúdo diferente 

para complementar a obra e destinado a ser usado com o mesmo. 

Exemplo: Livro acompanhado de CD-ROM, contendo exercícios, dados estatísticos, etc. não 

contido na obra. 

 

ATENÇÃO! Caso o conteúdo do material adicional reproduza ou seja uma versão idêntica 

da obra principal, deve ser considerado como outra forma física, gerando uma nova 

catalogação. 

 

Etapas obrigatórias 

1 Inserir o exemplar principal normalmente 

2 Limpar a tela do exemplar 

3 Digitar o número do exemplar principal, exemplo: Ex.1, Ex, 2... 

4 Selecionar o tipo de obra 

5 Assinalar a opção sim, em material adicional, para vincular o número de exemplar. 

 

Figura 4 - Visualização do número do exemplar principal 
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Figura 5- Visualização da tela do exemplar de material adicional 
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ANEXO 1 – Glossário 

 

A (obrigatório se aplicado): Código de obrigatoriedade adotado no Pergamum que 

indica que a informação referente aquele campo deve estar presente se a utilização do 

campo for apropriada ao documento que está sendo descrito e se a informação estiver 

disponível. 

Abstract: Resumo de conteúdo de uma publicação, seja periódico, tese, monografia ou 

dissertação.  

Anais de evento: Tipo de publicação periódica, que relata eventos acontecidos durante o 

ano, transações de uma organização, especialmente das áreas científicas e tecnológicas, ou 

o progresso em áreas especializadas do conhecimento.  

Apostila: Apontamentos de aula, ou matérias de um curso para uso dos alunos.  

Artigo de periódico: Escrito que forma um todo distinto, mas é parte integrante de uma 

publicação. 

Autoridade (Formato): Contém especificações de formato para a codificação de 

elementos de que identificam ou controlam o conteúdo e a designação das partes dos 

registros bibliográficos que estão sujeitos a controle de autoridade no Pergamum. Uma 

autoridade define nomes e/ou termos que podem ser associados a um determinado 

elemento de dados. 

Base de dados: Coleção de valores de dados inter-relacionados de tal natureza que de 

acordo com o sistema de gerenciamento de bases de dados, os arquivos que contêm os 

dados podem integrar-se temporariamente em uma única estrutura conectada ou 

integrar-se somente por ocasião da consulta. 

Bibliográfico (Formato): Contém especificações de formato para codificação de 

elementos de dados necessários para descrever, recuperar e controlar várias formas de 

material bibliográfico no Pergamum, tais como: livros, periódicos, arquivos de 

computador, mapas, música, materiais audiovisuais. 

BK (livro): Formato para codificação de elementos de dados, utilizado pelo Pergamum, 

para material impresso, manuscritos e microformas de material textual, por natureza 

monográficos. 

Braille: Sistema de escrita em relevo, para cegos, inventado pelo francês Louis Braille 

(1809-1852), também cego, no século XIX. 

Capítulo de livro: Divisão numerada ou intitulada de um livro. 

Cartaz: Documento icônico, não projetado, ou seja, imagem impressa, geralmente colorida, 

de um tema único, quase sempre acompanhado de um slogan ou pequeno texto 

informativo. 
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Catálogo: Lista ordenada dos itens existentes numa coleção pública ou particular. 

CD ROM: Nome dado aos drives que só conseguem fazer a leitura óptica dos CDs-ROM. Em 

geral, são chamados de CD-R esses drives com capacidade de gravar. 

CF (arquivo de computador): Formato para codificação de elementos de dados, utilizado 

pelo Pergamum, para informações codificadas que só podem ser processadas por 

computador ou máquinas afins, incluindo tanto os dados, quanto os programas para 

processá-los. 

Classificação (Formato): Contém especificações de formato para a codificação de 

elementos de dados relacionados a números de classificação e a seus assuntos associados 

no Pergamum. Registros de classificação são utilizados para manutenção e 

desenvolvimento de esquema de classificação. 

Clipping: Recorte de jornal. 

Dissertação: Documento escrito, científico, técnico ou literário, apresentado a uma banca 

examinadora para obtenção, em geral, do grau de mestre. 

DVD: Um disco digital de vídeo que somente pode ser lido. É um disco semelhante a um 

CD-ROM que tem mais capacidade de armazenamento e pode oferecer vídeo digital. 

E-book: Livro em mídia eletrônica digital, convertido para esse tipo de mídia ou elaborado 

originalmente nessa forma, e distribuído por telemática, via internet, ou suportes 

informáticos como CD-ROM. Dispositivo especial para visualização desse tipo de livro. 

Portáteis, às vezes em formato que lembra um livro impresso, permitem que o leitor, com 

um simples toque, mude as páginas que surgem na tela, além de oferecerem 

interatividade, com recursos como hipertexto. 

Fita de vídeo: Fita magnética usada em televisão para registro e reprodução de imagens, 

geralmente associadas com sons. (Videotape) 

Filme: Sequência de imagens fotográficas, em movimento ou não, obtidas por uma câmera 

cinematográfica e depois reveladas para posterior projeção em tela. Cada película 

cinematográfica projetada em tela.  

Folheto: Publicação impressa, constituída pela reunião de folhas, com mais de quatro e 

menos de cinqüenta páginas. 

Fotografia: Arte e técnica de formar e fixar imagens, que compreende, em seu 

procedimento convencional, duas fases distintas: por meio de um sistema óptico, a luz 

impressiona uma emulsão fotossensível e deixa gravada a imagem do objeto; em seguida, a 

emulsão impressionada é banhada em reagentes químicos que revelam e fixam a imagem. 

Gravura: Arte de formar por meio de incisões e talhos, ou fixar por meios químicos, em 

metal, madeira, pedra etc., imagens, e eventualmente letras, em relevo, a entalhe ou plano, 
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para reprodução e multiplicação por entintamento e estampagem, manual ou 

mecanicamente. 

Holdings (Formato): Contém especificações de formato para a codificação de elementos 

de dados relacionados a informações de coleção do acervo e localização no Pergamum. 

In-fólio: Formato de livros cujos cadernos são obtidos dobrando-se ao meio a folha de 

impressão que comporta, portanto, quatro páginas, duas de cada lado. 

Jogo educativo: Item ou conjunto de materiais que servem para jogar, de acordo com 

regras estabelecidas ou implícitas, e destinado à recreação ou instrução. 

Legislação: Conjunto de normas legais sobre um assunto ou de um país, estado ou 

município. 

Líder (LDR): Campo fixo contendo números ou códigos que fornecem informações para o 

processamento do registro. 

Livro: Coleção de folhas de papel, impressos ou não, cortadas, dobradas e reunidas em 

cadernos cujos dorsos são unidos por meio de cola, costura etc. formando um volume que 

se recobre com capa resistente. 

M (obrigatório): Código de obrigatoriedade adotado no Pergamum que indica que é 

obrigatória a utilização do campo. 

Manual: Livro ou folheto que contém instruções, normas técnicas e noções essenciais 

relativas à determinada matéria, profissão ou qualquer atividade prática. 

Mapa: Representação convencional da Terra em superfície plana, em escala reduzida.  

Monografia: Documento que contém a descrição exaustiva de uma matéria, abordando 

aspectos científicos, históricos, técnicos, econômicos ou artísticos.  

MP (mapas): Formato para codificação de elementos de dados, utilizado pelo Pergamum, 

para todos os tipos de material cartográfico, incluindo mapas planos e globos. 

MU (música): Formato para codificação de elementos de dados, utilizado pelo Pergamum, 

para música impressa, manuscrita e microforma, assim como registros sonoros e não-

musicais. 

MX (material misto): Formato para codificação de elementos de dados, utilizado pelo 

Pergamum, para documentos com formas mistas. 

Norma técnica: Documento técnico que fixa padrões reguladores visando a garantir a 

qualidade do produto industrial, a racionalização de produção, transporte e consumo de 

bens, a segurança das pessoas, a uniformidade dos meios de expressão e comunicação, etc. 

NR (campo não repetitivo): Código de repetitividade adotado no Pergamum que indica 

que os campos ou subcampos não são repetitivos. 

O (opcional): Código de obrigatoriedade adotado no Pergamum que indica que a 

utilização do campo é opcional. 
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Obra de referência: Documento que fornece acesso rápido à informação ou às fontes de 

informação sobre um assunto. 

Obra rara = Livro raro: Livro que, pelas características da edição, existência de autógrafo 

do autor ou alguma razão especial, é considerado valioso. 

Partitura: Representação gráfica do conjunto de uma obra musical, compreendendo todas 

as partes de canto e dos instrumentos, por extenso ou reduzidas, e dispostas de modo a 

permitir sua leitura simultânea pelos músicos. 

Patente: Critério de propriedade industrial referente aos direitos de comercialização 

exclusiva, por um período determinado, de uma invenção que, além de ter características 

de novidade em relação ao conjunto de conhecimentos existentes, comprove ter uma 

aplicação industrial. Geralmente tem prazo de 20 anos a partir do seu respectivo pedido; 

findo este prazo, o objetivo da patente cai em domínio público e pode ser utilizado por 

qualquer pessoa física ou jurídica. 

Periódico: Fascículo numa série contínua sob o mesmo título, publicado a intervalos 

regulares, por tempo ilimitado, sendo cada fascículo numerado consecutivamente e com 

indicação de data. 

Projeto de pesquisa: Documento que apresenta o planejamento de uma pesquisa a ser 

feita, que, geralmente, inclui o objetivo, delimitação, procedimentos, metodologia, revisão 

bibliográfica e cronograma. 

Publicação avulsa: Um recurso contínuo publicado em uma sucessão de partes 

separadas, trazendo usualmente numeração, não tendo sua conclusão predeterminada. 

R (campo repetitivo): Código de repetitividade adotado no Pergamum que indica que os 

campos ou subcampos são repetitivos. 

Relatório: Documento que registra o resultado de uma pesquisa ou estudo realizado por 

um indivíduo ou por um grupo. 

Resenha: Exposição concisa de um acontecimento.  

Resumo: Representação concisa e acurada do conteúdo de um documento; síntese de um 

documento; notação de conteúdo.  

SE (recurso contínuo): Formato para codificação de elementos de dados, utilizado pelo 

Pergamum, para documentos com publicação frequente, por exemplo: periódicos, jornais e 

anuários. 

Separata: Impressão, em separado, de artigo ou parte de uma publicação. 

Slide: Diapositivo fotográfico. Foto positiva e transparente, com base em acetato de 

celulose. Quadro isolado, de filme de 35 mm, geralmente montado em moldura de plástico 

ou papelão e ampliado por meio de projeção diascópica. 
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Software: Conjunto dos procedimentos, regras e métodos de programação e exploração 

de computadores e equipamentos de um sistema informático. Sequência de instruções 

codificadas que, quando acessadas devidamente, fazem com que o computador execute 

determinadas funções. 

TCC: Trabalho de conclusão de curso é uma monografia geralmente exigida ao estudante 

do curso de graduação como pré-requisito para a conclusão do seu curso universitário. 

Tese: Documento que relata os resultados ou as conclusões de uma pesquisa científica 

original, submetido pelo autor, como suporte à candidatura para obtenção de título 

acadêmico de pós-graduação, de uma qualificação profissional ou outro título ou prêmio. 

VM (material visual): Formato para codificação de elementos de dados, utilizado pelo 

Pergamum, para meios projetáveis e não-projetáveis, gráficos bidimensionais, artefatos 

tridimensionais ou objetos naturais e kits. 
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ANEXO 2 – Lista de idiomas no Pergamum (mais utilizados) 

IDIOMA SIGLA 

Alemão ger 

Castelhano usar 
Espanhol 

spa 

DIVERSOS mis 

Espanhol spa 

Francês fre 

Germânico, grupo gem 

Grego Antigo usar Grego 
Clássico 

grc 

Grego Clássico grc 

Grego Moderno gre 

Holandês dut 

INDETERMINADO und 

Inglês eng 

Italiano ita 

Latim lat 

MULTILÍNGUA mul 

Polonês pol 

Português por 

Russo rus 

Sueco swe 

BRANCO 

### (música instrumental ou eletrônica, gravações de sons 
não verbais, material audio visual sem narração, títulos ou 
subtítulos impressos, arquivos de computador com linguagens 
de máquina ou códigos de caracteres) 
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ANEXO 3 – Unidades de informação (Ordenadas como aparece no Pergamum) 

NÚMERO DA 
UNIDADE 

NOME DA UNIDADE SIGLA 

10 Administração e Contábeis BAC 

06 Arquitetura e Urbanismo BAU 

38 Campus de Petrópolis BCPE 

01 Central do Gragoatá BCG 

09 Central do Valonguinho BCV 

23 Centro de Memória Fluminense CEMEF 

14 Direito BFD 

03 Economia BEC 

13 Enfermagem BENF 

04 Engenharia BEE 

15 Farmácia BFF 

19 Física BIF 

30 Flor de Papel BFP 

20 Geociências BIG 

17 Geoquímica BGQ 

18 Instituto Biomédico BIB 

34 Instituto de Educação de Angra dos Reis BIAR 

21 Instituto de Matemática e Estatística BIME 

28 Instituto do Noroeste Fluminense BINF 

35 Laboratório de Conservação e Restauração de 
Documentos 

LACORD 

37 Macaé BMAC 

02 Medicina BFM 

32 Monteiro Lobato BML 

31 Nova Friburgo BNF 

11 Nutrição e Odontologia BNO 

29 Rio das Ostras BRO 

36 Seção de Processamento Técnico SPTE 

22 Universitária de Campos dos Goytacazes BUCG 

16 Veterinária BFV 

33 Volta Redonda - Aterrado BAVR 

12 Volta Redonda- Escola de Engenharia BEM 
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ANEXO 4 - Unidades de informação (Ordenadas por ordem numérica) 

NÚMERO DA 
UNIDADE 

NOME DA UNIDADE SIGLA 

1 Central do Gragoatá BCG 

2 Medicina BFM 

3 Economia BEC 

4 Engenharia BEE 

6 Arquitetura e Urbanismo BAU 

9 Central do Valonguinho BCV 

10 Administração e Contábeis  BAC 

11 Nutrição e Odontologia  BNO 

12 Volta Redonda- Escola de Engenharia  BEM 

13 Enfermagem BENF 

14 Direito BFD 

15 Farmácia BFF 

16 Veterinária BFV 

17 Geoquímica BGQ 

18 Instituto Biomédico BIB 

19 Física BIF 

20 Geociências BIG 

21 Instituto de Matemática e Estatística BIME 

22 Universitária de Campos dos Goytacazes BUCG 

23 Centro de Memória Fluminense CEMEF 

28 Instituto do Noroeste Fluminense BINF 

29 Rio das Ostras BRO 

30 Flor de Papel BFP 

31 Nova Friburgo BNF 

32 Monteiro Lobato BML 

33 Volta Redonda - Aterrado  BAVR 

34 Instituto de Educação de Angra dos Reis BIAR 

35 Laboratório de Conservação e Restauração de 
Documentos 

LACORD 

36 Seção de Processamento Técnico SPTE 

37 Macaé BMAC 

38 Campus de Petrópolis BCPE 

 


