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Prezados colegas,

Elaboramos este material com o objetivo de aprimorar a qualidade na criação de 
autoridades, evitando as inconsistências e duplicidades na base de autoridades 
do Pergamum. 

Esperamos contar com a colaboração de todos.
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A fim de evitar duplicidade de autoridade e autoridades incompletas no sistema 
Pergamum, por favor, antes de criar autoridade no Pergamum, sempre verificar 
se esta autoridade já existe.

Se já existir a autoridade, verificar se os dados estão completos.

Importante!
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1) Como saber se o termo / autoridade já existe no 
Pergamum?
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Faça o login no Pergamum, em seguida acesse: CATALOGAÇÃO>>Autoridade
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Clique na lupa para buscar o termo que 
procura
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Digite o termo que procura. Aqui 
buscamos geoquímica.

Aparecem duas autoridades 
cadastradas. Ou seja, o termo já 
existe e está duplicado.

Códigos das autoridades:
128910
141100954
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Digite o termo que procura. Aqui 
buscamos filmes ambientais.

Este termo / autoridade, não 
consta no Pergamum. Será 
necessário criá-lo.
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2) O que fazer caso o termo / autoridade já exista 
no Pergamum e esteja duplicado?
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Caso a autoridade esteja duplicada, é importante verificar se os campos de 
preenchimento obrigatórios foram preenchidos para esse tipo de autoridade (150). 

Esses campos são:

08, 040, 150, 670 (obrigatórios)

450, 675, 750 (caso necessário)
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Caso nenhuma das autoridades estejam completas, é possível completar o 
cadastro de uma das autoridades ou criar nova autoridade, para em seguida 
unificá-las.

Feito isto, é preciso unificar, transferir termos / autoridades iguais, para que estas 
fiquem em um mesmo código.
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Autoridade 128910 - Geoquímica

Autoridade criada em 2005.

Fonte positiva: BN online.

Campos preenchidos:

08, 040, 150, 450, 451, 670, 750.
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Autoridade 141100954 - Geoquímica
 

Autoridade criada em 2019.

Fonte positiva: não possui.

Campo(s) preenchido(s):

150
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Catálogo de autoridade BN - Geoquímica

O termo geoquímica consta no 
catálogo de autoridades da Biblioteca 
Nacional.
Link para acesso: 
http://acervo.bn.br/sophia_web/
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Ou seja...

A duplicação de autoridades gera: retrabalho, correções e ajustes na base.

Na aba “títulos”, em Autoridades, os acervos vinculados atribuídos às autoridades, 
ficam incompletos, não remetendo a todos os acervos existentes, apenas aos 
vinculados ao código da autoridades.
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Exemplo:

Termo: Geodinâmica.

Autoridade duplicada:

Código: 46332 (incompleto)

Código: 205656 (completo)
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Código 46332 - 7 acervos vinculados

Campos MARC: preenchimento incompleto

Líder não preenchido

Autoridade não atualizada

7 acervos com a autoridade de código 46332
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Código 205656 - 2 acervos vinculados

Iremos transferir a autoridade duplicada e incompleta para a autoridade completa 
(código 205656) e todos os acervos (9, no total) ficarão vinculados a mesma 
autoridade.

Campos MARC: preenchimento completo

Líder preenchido

Autoridade atualizada

2 acervos com a autoridade de código 205656
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3) Como transferir autoridade duplicada e 
incompleta para autoridade completa no 

Pergamum?
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Em CATALOGAÇÃO>>Autoridade, Clique em Mais>>Transferência
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Como transferir autoridade duplicada e incompleta 
para autoridade completa no Pergamum?

Deve estar marcado o tipo de 
código que deseja transferir, que é 
Autoridade no caso.

Clique em pesquisar
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Digite o termo que deseja 
transferir

Termo criado em 2005: 
70 acervos

Termo criado em 2019: 
02 acervos
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Selecione o termo 
incompleto que deseja 
transferir para o código da 
autoridade completa.
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Em código novo digite o 
código da autoridade que 
está completa ou faça a 
busca na lupa.
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Clique em transferir!

Após concluída a transferência, 
aparece a mensagem 
“Autoridade transferida com 
sucesso!”
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Após a transferência ficou apenas a autoridade 128910, para 
o termo geoquímica

26



Transferência da autoridade “Geodinâmica”, código 
incompleto 46332, para código completo 205656. 
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Os 9 títulos vinculados a autoridade Geodinâmica, agora 
estão no mesmo código de autoridade, “205656”. 
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4) Como cadastrar uma nova autoridade no 
pergamum?
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 Pesquisar se a autoridade já foi cadastrada no Pergamum. 

Exemplo: Maquiagem teatral 

Nenhum resultado
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Verificar se o termo consta em algum vocabulário controlado. Na Política de 
Indexação do Sistema de Bibliotecas da UFC há diversos catálogos e tesauros 
que podem ser consultados.
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https://biblioteca.ufc.br/regulamentos-e-politicas/politica-de-indexacao-do-sistema-de-bibliotecas-da-ufc/
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Maquiagem teatral, não foi 
localizado no Pergamum

Foi identificado o termo no 
catálogo da Biblioteca 
Nacional
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Acessar: CATALOGAÇÃO>>Autoridade

Selecionar o tipo de 
autoridade
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Preencher o líder e clicar 
em OK
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Clicar em Gravar
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É gerado o código 
da autoridade

Clique em MARC
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Preencher os campos, tomando como exemplo o 
catálogo de autoridades da BN.

Preencher os campos

Clicar em Gravar
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Conferir se os 
campos e o termo 
aparecem conforme 
destacado
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Para cada remissiva, é inserido novo número de 
ordem
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Para cada remissiva, é inserido novo número de 
ordem
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Deve-se acrescentar a fonte de pesquisa do termo e 
a data de acesso.
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O campo 750 equivale ao termo em sistema de 
autoridade diversa.
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Antes de atualizar a autoridade, confira se os campos estão 
preenchidos.
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Caso os campos estejam todos preenchidos, 
atualizar autoridade

Clique em “Atualizar autoridade”
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Aparecerá mensagem 
confirmando atualização.
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O ícone foi modificado após a 
atualização da autoridade
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Exemplos de fontes de pesquisa para campo 670
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Importante!
Para criação de demais tipos de autoridades (100, 110, 111, 130, 151, 180, 181 
etc.) também pesquisar se já existem no Pergamum e preencher os campos 
obrigatórios.
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O que fazer caso já exista a autoridade, mas precise 
adicionar dados ou corrigir campos, pois verificou que a 

autoridade estava incompleta e/ou necessitava ser 
atualizada?
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No Líder, alterar o Status do registro, 
de acordo com o que foi realizado.

Com os campos preenchidos e verificados, atualizar autoridade!
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Autoridades incompletas e que NÃO possuem 
acervos/títulos vinculados podem ser excluídas.

Exemplo: 
Autoridade “Arquitetura militar”
Código da autoridade: 213700
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Arquitetura militar

Código: 213700

A autoridade está incompleta.

Ausência dos campos 08, 040, 670.
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O termo “Arquitetura militar” existe no catálogo da 
BN e no catálogo da Rede Pergamum.
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Ao clicar em título, observe se há 
registros/acervos vinculados.

Nesse caso, nenhum registro/acervo foi 
encontrado. É possível excluí-la.
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Clique em “Mais”
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Clique em “Excluir autoridade”
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Confirme se deseja realizar a 
exclusão.
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Fique atento!

Se houver acervos vinculados, não excluir as autoridades!

Realizar as correções, inclusões e transferências necessárias.
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Ao pesquisar por arquitetura militar, não aparece mais a autoridade de 
código 213700, que estava incompleta e não tinha acervos vinculados.

Agora aparece apenas a autoridade 
que está completa, código 179038 e 
que possui acervos vinculados.
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Acervos vinculados a autoridade Arquitetura militar, código 
179038
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Duplicidades, incoerências e inconsistências acontecem em todos os tipos de 
autoridades  

Campo 100, duplicado, com a 
indicação de responsabilidade junto 
ao nome na própria autoridade
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Lembrete (1)
Em autoridades 100, lembrar de preencher indicador 1, conforme adequado.
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Clique em F12 no teclado para 
visualizar os indicadores disponíveis e 
escolha o adequado para a 
autoridade que está sendo criada.



Lembrete (2)
Em autoridades 110, lembrar de preencher indicador 1, conforme adequado.
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Clique em F12 no teclado para 
visualizar os indicadores disponíveis e 
escolha o adequado para aautoridade 
que está sendo criada.



Nomes geográficos (151, 181)

Para criação de autoridades 151 ou 181, caso estas 
não sejam encontradas na BN ou em outros 
vocabulários, consultar as orientações do documento 
Nomes Geográficos: normas para indexação, do IBGE. 

Link de acesso: 
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv2600
6.pdf
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Solicitamos a colaboração de todos, no sentido de melhorar a qualidade da nossa 
base de autoridades.

Vamos evitar retrabalho!

Em caso de dúvidas e esclarecimentos, 

vamos nos comunicar e trocar informações! 

65



Links úteis
Política de Indexação do Sistema de Bibliotecas da UFC: 
https://biblioteca.ufc.br/wp-content/uploads/2015/06/politica-indexacao-bu-ufc-09-04-2016.pdf

Manual de Catalogação do Sistema de Bibliotecas da UFC: 
https://biblioteca.ufc.br/wp-content/uploads/2019/08/manual-de-catalogacao-do-sistema-de-bibliotecas-da-ufc.pdf

Política de Desenvolvimento de Coleções do Sistema de Bibliotecas da UFC:
https://biblioteca.ufc.br/wp-content/uploads/2015/06/politica-colecoes-ufc.pdf 
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Elaboração:

Comissão de Catalogação/BU/UFC

Dúvidas, enviar para:  c.catalogacaobuufc@gmail.com
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