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Esclarecimento de dúvidas referentes ao cadastro de
exemplar no Sistema Pergamum
Sem a inserção da nota “material adicional” no cadastro do exemplar, como aparecerá na
busca a informação de que o item é um material adicional?
No catálogo on-line:
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Na consulta interna:

Questão 2: Como a informação do material adicional poderá ser vista no relatório 96 –
Patrimônio, sem que seja necessário inserir a nota “mat. adicional” no campo Informação
Adicional do cadastro do exemplar?
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Relatório gerado:

Questão 3: Nova tabela para livros depois de 1994
Acervo retrospectivo: observar data do registro manual (1954 a 1994) e atribuir os valores
constantes
no
documento
disponível
no
endereço:
http://www.biblioteca.ufc.br/images/stories/arquivos/bibliotecauniversitaria/tabela_retrospec
tivo%20pdf.pdf. A partir de 1995, o material passou a ser inserido no Sistema SAU.
Questão 4: Rever questão da reposição de exemplar
O exemplar perdido ou danificado pelo usuário deve ser colocado na situação “excluído”. O
exemplar oferecido em substituição é um novo item físico, portanto, deve ser criado novo
exemplar, cujo modo de aquisição será “reposição”.
Questão 5: Cláudia Machado (BFEAAC) sugeriu que pelo menos uma vez por ano houvesse
um encontro para atualização sobre catalogação para todos os catalogadores do Sistema
(seria um momento para tirar dúvidas e repassar novidades ou alterações no Pergamum)
A Direção entende que deve ser realizado trimestralmente.
Questão 6: A Unidade Organizacional (UO) pode ser inserida em qualquer tipo de obra,
inclusive obras doadas, se conseguirmos identificar a UO à qual o assunto se relaciona?
Sim.
Questão 7: Quanto ao modo de aquisição reposição:
- O usuário terá de apresentar original ou cópia de nota fiscal ou recibo? Ou somente informar
os dados? Teremos que ficar com esses comprovantes de compras ou suas cópias?
Apresentar nota fiscal ou recibo, cujas cópias serão arquivadas com o formulário de reposição
de material. Caso o usuário alegue não dispor da nota fiscal, realizar pesquisa de preço junto
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aos fornecedores de material bibliográfico. Em seguida, imprimir a pesquisa referente ao
menor preço obtido e anexar ao referido formulário.
- No caso do aluno ter comprado um livro para repor, precisamos informar a razão social da
livraria e o número da nota fiscal no Pergamum?
Não. Só no caso de compra efetuada pela Universidade.
- Devemos continuar colocando as informações sobre o livro reposto (nome completo do
usuário e o registro do exemplar extraviado) no campo observação interna, como costuma ser
feito, ou elas devem ser registradas no campo processo de aquisição?
Continua colocando no campo observação interna.

Atualizado em 08/08/2016.

