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PADRÃO PARA INSERÇÃO DE DADOS 
NA BASE DE AUTORIDADES DO 

SISTEMA DE BIBLIOTECAS DA UFF: 
 

100 – NOME PESSOAL  
(formato planilha) 
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INCLUSÃO DE AUTORIDADE DE NOME PESSOAL [Campo 100] 

 

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

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

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

consultas necessárias. 

 

Obs.1: A pesquisa de autoridades deve ser realizada dentro do módulo de 

autoridades, ao clicar no ícone de pesquisa .  

 

Informações Iniciais 

1. Usado para: selecionar 1 - Biblioteca 

2. Tipo de autoridade: selecionar o tipo de autoridade que será cadastrada [100] 

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

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

autoridade”.  

6. Campo 008 – Dados fixos 

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

Subdivisão geográfica (6): n - não se aplica 

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

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

Tipo de registro (9): a - autoridade estabelecida 

Regras de catalogação descritiva (10): c - AACR2 

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

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

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

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

Cabeçalho de assunto (15): a - Apropriada 

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

Tipo de subdivisão de assunto (17): n - não se aplica 

Tipos de entidades governamentais (28): | - Não se codifica 

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

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

1 

2 

3 

4 
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Registro em processo de atualização (31): a - registro atualizado 

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

Nível de autoridade (33): a - Completa 

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

Fonte de catalogação (39): d – Outros 

>> A maioria desses campos está como “default” (padronizados para virem 

preenchidos). Atenção aos campos 8 e 29, que costumam estar em branco. 

7. Gravar 

 

 
 

8. Campo 100 (NR) - Nome pessoal. 

           - Indicador 1: colocar o n. 1 (Entrada pelo Sobrenome). 

           - Subcampo a: Inserir o nome do autor, na ordem inversa. 

           - Campo de Pontuação: colocar “vírgula”. 

           - Campo transportar: deixar marcado. 

           - Subcampo d (datas de nascimento e morte). 

           - Campo transportar: deixar marcado. 

(Quando a entrada de nome pessoal for pelo Prenome, usar o indicador 0). 
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9. Campo 400 (R) – Remissiva UP - Usado para (se houver) 

        - Indicador: colocar o n. 1 (Entrada pelo Sobrenome) ou 0 (Entrada pelo primeiro 

nome). 

        - Subcampo a: inserir a forma variante do nome. 

        - Campo de Pontuação: colocar “vírgula”. 

        - Subcampo d: (repetir as datas de nascimento e morte). 

 

  (Quando a remissiva for do nome pessoal na ordem direta, pelo Prenome, usar o 

indicador 0). 

    

10. Campo 500 (R) – Remissiva VT - Ver Também (se houver) 

        - Indicador 1: colocar o número apropriado ao tipo de entrada (0-Prenome, 1-

Sobrenome). 

        - Subcampo a: Inserir o nome da pessoa relacionada (apenas se existente na base 

de autoridades da UFF). 

        - Campo de Pontuação: colocar “vírgula”. 

        - Subcampo d: (datas de nascimento e morte). 

          

11. Campo 667 (R) – Notas gerais (se houver) - não disponível ao acesso público  

- Subcampo a: Inserir uma nota de interesse do catalogador. 

 

Obs.2: Use apenas UM campo 667 para cada entrada de autoridade.  
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Exemplo: 

           667$a ATENÇÃO! Autores com o mesmo nome (homônimos). 

 

12. Campo 670 (R) – Fonte positiva de pesquisa – fontes de pesquisa não 

disponíveis ao acesso público (não aparecem no catálogo online). 

          - Subcampo a – Inserir o nome da fonte da pesquisa onde a forma do nome 

adotada, remissiva ou outros dados foram encontrados.  

          - Subcampo b – (título da obra, dados biográficos ou históricos do autor.) 

 

> As formas de entrada do dado no campo 670 são padronizadas conforme abaixo:  

 

>Informações da obra 

670$a Autor de: [Título do livro ou Tcc, tese, dissertação etc] 

670 $a Secundária de: [Título do livro ou Tcc, tese, dissertação etc] 

670$a Organizador de: [Título do livro ou Tcc, tese, dissertação etc] 

670$a Assunto de: [Título do livro ou Tcc, tese, dissertação etc] 

670$a Editor de: [Título do livro ou Tcc, tese, dissertação etc] 

 

>Informações de outras bibliotecas 

670$a BN online, dd/mm/aaaa 

670$a LC online, dd/mm/aaaa 

670$a link para o currículo lattes, 

      $b (informações sobre o autor) 

670$a Lattes, dd/mm/aaaa. 

670$a Biblioteca do Senado, dd/mm/aaaa 

670$a PRODASEN [versão impressa] 2011 

670$a LC Subject Headings 10.ed. 1986 

670$a FGV, dd/mm/aaaa 

670$a Biblioteca Britânica, dd/mm/aaaa 

670$a Biblioteca Nacional da Argentina, dd/mm/aaaa 

670$a Biblioteca Nacional da França, dd/mm/aaaa 

670$a USP, dd/mm/aaaa 

670$a UFRJ, dd/mm/aaaa 

 

Não utilize os colchetes no 

subcampo a (os colchetes estão 

na lista abaixo para exemplificar o 

tipo de conteúdo que pode ser 

inserido no campo). 

Usar conjuntamente, quando a fonte 

positiva for o currículo lattes 
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670$a TCC cat.  

670$a Dissert. cat. 

670$a Tese cat. 

670$a Liv. cat. 

 

 

Obs.3: Não abreviar os nomes de bibliotecas estrangeiras (o objetivo é evitar 

confusão de siglas, por exemplo, BNF para Biblioteca Nacional da França quando 

BNF só é usada para Biblioteca de Nova Friburgo). 

 

Obs.4: Utilize parênteses ao inserir a informação no subcampo b. 

 

Exemplos: 

>>LIVROS  

Autor: Schama, Simon. 

a) Quando a autoridade for pesquisada em bibliotecas nacionais ou outras instituições: 

           100$a Schama, Simon.   

           400$a Schama, S. 

670$a Autor de: O poder da arte, 2010, 

      $b (informação da orelha: professor da École d’Art pela Université Laval). 

         670$a BN online, 01/01/2004. 

        670$a BUCG. 

 

b) Quando forem obtidas informações da autoridade apenas a partir do livro a ser 

catalogado: 

         100$a Schama, Simon.   

         400$a Schama, S. 

670$a Autor de: O poder da arte, 2010, 

                  $b (informação da orelha: professor da École d’Art pela Université Laval). 

 670$a Liv. Cat., 01/01/2004. 

        670$a BCG. 

 

>>TRABALHOS ACADÊMICOS 

 
Usar apenas quando o nome não 

for encontrado em outras fontes 

além da obra catalogada. 
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Autor: Cordeiro, Rosa Inês de Novais. 

c) Quando a autoridade for pesquisada no Currículo Lattes do CNPq: 

         100$a Cordeiro, Rosa Inês de Novais. 

         400$a Cordeiro, R.I.N. 

         670$a http://lattes.cnpq.br/7555772160147584. 

               $b (Professora da Universidade Federal Fluminense, Doutorado em 

Comunicação). 

         670$a Lattes,  

         670$a BML. 

 

d) Quando a autoridade for encontrada em Biblioteca Nacional e no Currículo Lattes 

do CNPq: 

Autor: Gurgel, Claudio. 

         100$a Gurgel, Claudio, 

               $d 1947-  . 

         400$a Gurgel, Claudio Roberto Marques. 

         670 $a Autor de: A gerência do pensamento..., 2003, 

                $b (orelha: economista; mestre em Administração Pública; prof. da UFF) 

         670 $a Lattes, 11/05/2016. 

         670 $a BN online, 11/05/2016. 

         670 $a BAC. 

 

Autor: Yannoulas, Silvia Cristina. 

         100$a Yannoulas, Silvia C. 

         400$a Yannoulas, Silvia Cristina. 

         400$a Yannoulas, S.C. 

         670 $a Sec. de: Trabalhando com a diversidade no Planfor... 2001, 

                $b (p. 69: Silvia Cristina Yannoulas, licenciada em Ciências da Educação pela 

Universidade de Buenos Aires; mestre em Ciências Sociais pela Flaeso, Argentina). 

         670 $a BN online, 20/05/2017. 

         670 $a BCV. 

 

e) Quando a autoridade for catalogada a partir de um TCC. 

Autor: Pinheiro, Pedro Portocarrero.                
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         100$a Pinheiro, Pedro Portocarrero. 

         400$a Pinheiro, P. P. 

         670$a http://lattes.cnpq.br/7063169546972023, 

    $b (Graduado em História pela UFF, concluiu mestrado no Programa de Pós-

Graduação em História da UFF. Atualmente, dedica-se a História dos EUA. Doutorado 

no PPGH-UFF. Assistente em Administração pela UFF). 

         670$a TCC cat. 

         670$a BCG. 

 

Obs.5: Se tiver uma segunda/terceira fonte de consulta, clicar em +  

Obs.6: A sigla da Biblioteca que inseriu a autoridade deve sempre ser inserida como 

fonte positiva e deve sempre ser a última das fontes positivas.  

 

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

público (se houver). 

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

encontrados resultados. 

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

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

foi encontrada. Nem sempre haverá fonte negativa. 

 

Exemplo: 

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

encontrado em nenhum dos dois catálogos. 

 

        675$a BN online, 20/05/2017 

              $a LC online, 20/05/2017 

 

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

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

BN ou de quaisquer outros catálogos ou bases de dados. 
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14. Campo 678$a – Dados biográficos do autor, de fontes não autorizadas pela 

SPTE, por exemplo, sites de editoras, sites de universidades (fora o catálogo 

online), blogs pessoais. 

Exemplo: 

Autor: PINHEIRO, Pedro Portocarrero.                

         100$a Pinheiro, Pedro Portocarrero 

         400$a Pinheiro, P. P. 

         670$a http://lattes.cnpq.br/7063169546972023 

         670$a TCC cat. 

         670$a BCG 

         678$a Graduado em História pela UFF, concluiu mestrado no Programa de 

Pós-Graduação em História da UFF. Atualmente, dedica-se a História dos EUA. 

Doutorado no PPGH-UFF. Assistente em Administração pela UFF. 

 

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

dados). 

 

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

catalogação nem na consulta ao público). 

 

17. Revisão (verificar, em especial, se estão presentes os campos 5 e 8). 
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Para dúvidas e solicitação de inclusão, contatar spte@ndc.uff.br 

 

 

DICAS: 

 

 Faça pesquisas suficientes para esclarecer dúvidas, encontrar homônimos etc nas 

fontes sugeridas no Anexo. 

 Nas fontes positivas [670$a], utilize o padrão recomendado: Sigla da instituição 

vírgula dd/mm/aaaa. (Ex.: 670$a BN online, 11/11/2011). Procure mencionar as 

siglas sempre da mesma maneira. Serão usadas siglas apenas para catálogos de 

bibliotecas brasileiras; quando as fontes forem bibliotecas estrangeiras devem 

ser redigidas por extenso, em língua portuguesa. (Ex. A British Library entrará 

como 670$a Biblioteca Britânica). 

 Quando utilizar o lattes, coloque o link direto para o currículo da pessoa, e não 

http://buscatextual.cnpq.br ou derivados.  

  Não hesite em perguntar ao setor responsável quando tiver dúvidas.  

 Não se esqueça de marcar, no campo líder, como “n – autoridade completa”. 

 As autoridades migradas do sistema anterior podem conter erros ou não estar 

atualizadas. Não se baseie em outros exemplos do sistema a menos que tenha 

certeza que está correto. Utilize os manuais ou consulte o setor responsável. 

  Não se esqueça de atualizar a autoridade ao final. 

 

 

mailto:spte@ndc.uff.br
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ANEXO – FONTES PARA PESQUISA DE AUTORIDADES 

(em ordem de relevância para UFF) 

 

1º A própria obra que está sendo catalogada.  

Cuidado, pois o nome de um autor pessoa pode estar diferente da forma de entrada 

correta.  

 

2º Biblioteca Nacional (Brasil) 

http://acervo.bn.br/sophia_web/index.html  

>> Clicar em Autoridades 

 

3º Library of Congress 

http://authorities.loc.gov/ 

>> Clicar em Search authorities 

 

4º CNPq>> Lattes 

http://lattes.cnpq.br/ 

 

5º Fundação Getúlio Vargas 

http://sistema.bibliotecas.fgv.br/ 

 

6º Biblioteca do Senado 

http://www12.senado.leg.br/institucional/biblioteca 

 

7º USP>> Dedalus 

http://dedalus.usp.br/ 

 

9º UFRJ>>Base Minerva 

http://minerva.ufrj.br 

 

10º Outros catálogos de Bibliotecas de universidades federais/estaduais (use sempre o 

catálogo online) 

 

11º Bibliotecas Nacionais de outros países (use sempre o catálogo online) 

(Procurar a biblioteca do país em que o título foi editado/impresso) 

 

 

PARA CONSULTA DE ENTRADA DE ENTIDADES, utilizar também: 

 

AACR2 – Código de Catalogação Anglo-Americano, 2ª edição, 2002. 

 

Biblioteca Nacional (Brasil) 

http://acervo.bn.br/sophia_web/index.html  

>> Clicar em Autoridades 

 

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

Interciência, 2002. 

 

 

 

http://acervo.bn.br/sophia_web/index.html
http://authorities.loc.gov/
http://lattes.cnpq.br/
http://sistema.bibliotecas.fgv.br/
http://www12.senado.leg.br/institucional/biblioteca
http://dedalus.usp.br/
http://minerva.ufrj.br/
http://acervo.bn.br/sophia_web/index.html

