
[II Encontro de Catalogadores do 

Sistema de Bibliotecas da UFC]

#ecbuufc2019  
                                                      

     

Realização: Comissão de Catalogação



14h às 15h30min
Fala introdutória do diretor do Sistema de Bibliotecas da UFC, Jonatan Soares 
Exibição do vídeo Bem-vind@s a era colaborativa
Inconsistências e/ou demandas frequentes do dia-a-dia do catalogador  
Exemplificação de procedimentos adequados
15h30min 
Lanche coletivo
16h às 17h
Educação continuada do catalogador 
Apresentação de tutoriais “criação de autoridades”; funcionalidades/recursos do pergamum 

(link, plano de ensino, caracteres, relatórios); manual de autoridades, políticas de indexação, 

catalogação, desenvolvimento de coleções.

  hashtag do evento #ecbuufc2019                                                             
Realização: Comissão de Catalogação

19/11/2019 (Terça)
Local: Sala de videoconferência do 

Centro de Tecnologia, Campus do 

Pici, Bl. 710
Horário: 14h às 17h

Programação

https://www.youtube.com/watch?v=I0_BOn45HFo


Catalogação é um ato político. Nós temos a responsabilidade de garantir descrições 
apropriadas, precisas e respeitosas (SANTOS, 2019).

 
“Catalogar não é simplesmente ler as propriedades evidentes de um Item, mas uma 
atividade que exige habilidade para interpretar as propriedades pouco evidentes desse 
Item. Neste contexto, catalogação é uma atividade de padronização e regularização que 
utiliza categorias e padrões de descrição, a fim de obter um produto final que 
corresponde a uma idealização de um Item descrito.” (FUSCO, 2010, p. 34).

“A riqueza da catalogação repousa nos relacionamentos entre os Itens, estabelecidos de 
forma a criar alternativas de escolha para os usuários. Por exemplo: Se um usuário vem 
à biblioteca em busca de Hamlet, de Shakespeare, e os relacionamentos entre os Itens 
permitem que esse usuário opte por diferentes versões ou suportes, isto é, 
Manifestações do mesmo Item (como livro, vídeo, diferentes línguas ou traduções), 
certamente seu universo de escolha será ampliado.” (FUSCO, 2010, p. 33).

 



Fonte: Adaptado de Mey, Silveira 
(2009); Votto (2019).

[3 partes da catalogação]



Fonte: Adaptado de Redigolo e Silva (2017); Araújo (2018).

[Perspectivas de aplicação da Mediação da Informação no âmbito da Organização da Informação]



Mapeamento de Processos



Mapeamento de Processos



Lembretes:
- Selecionar a biblioteca nas 
Informações iniciais do acervo;
- Gravar e atualizar o acervo para 
que o recurso informacional seja 
encontrado e recuperado no 
catálogo.



Apresentação do recurso do pergamum - link/edição

 

Tela do MARC Bibliográfico

Digite o acervo, clique em gravar e atualizar o acervo. 
A MARC tag 775 0 $t Para entender a Terra / $b 4. ed. $w 100342 
é criada automaticamente no MARC bibliográfico.

Passo 1

Passo 2

Passo 3



Apresentação do recurso do pergamum - link/edição 

 

Tela do MARC Bibliográfico

Tela do catálogo - Passo 1

Tela do catálogo - Passo 2



Apresentação do recurso do pergamum - plano de ensino

 

Após a inserção do exemplar, clique em Mais - Plano de ensino - insira a UO do curso vinculado ao exemplar - faça a 
busca e selecione a disciplina pelo Ano / Semestre / Período. Ex.: 2014/2/1 - clique em Gravar e Atualizar acervo.



Apresentação do recurso do pergamum - Caracteres 

Mapa de caracteres - MARC autoridades

 
Mapa de caracteres - MARC autoridades

Caracteres ESPECIAIS - MARC Bibliográfico



Transferência de autoridades duplicadas - controle de autoridades
Controle de autoridades - editora/fornecedor

- Doadores (190) - cadastrar na ordem direta
Ex.: Liandro Roger Memória Machado
- Diferentes classificações, criar outro 090 e, não outro acervo
 

Tela do MARC Bibliográfico

Para Transferência de editora, por exemplo, utilize o seguinte passo a passo:
Menu -- CATALOGAÇÃO -- Transferência -- Autoridade / Fornecedor / Local de publicação -- clique em Fornecedor -- Pesquisar -- digite e faça a busca 
em Nome autoridade -- clique nas autoridades a transferir -- clique em OK -- digite o Código novo ou clique na lupa para pesquisar a autoridade -- 
após a busca, clique na seta laranja correspondente à autoridade adequada -- clique em Transferir. 



- Cada acervo deve conter um único 082;

- Para o cadastro de Livro no suporte CD, por exemplo, utilizar o tipo de obra “Livros em meio 
eletrônico” (opção 64);

- Atenção com as exportações da Rede Pergamum, revisar e fazer as adequações necessárias na 
catalogação; 

- Cadastrar a PHA correta, conforme a entrada principal do acervo;
Ex.: RIBEIRO, Walmeri; ROCHA, Thereza (org.). Das artes e seus territórios sensíveis. São Paulo: 
Intermeios; 2014. Para este livro se aplica a PHA: D251;

- Cadastrar somente uma autoridade. Ex.: o termo Caju integrava 3 códigos de autoridades como 
remissivas de Cajueiro, Anacardium occidentale, Castanha-de-Caju;

- Exemplares patrimoniáveis são somente livros, teses e dissertações. Livros de “venda proibida” 
atribuir o valor simbólico de R$ 1,00. 



- Utilizar a MARC tag 502 - conforme a p. 6-7 da NBR 6023/2018 e regra 1.7B13 do AACR2 (2004).
Ex.: 502 $a Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Educação Física) – Universidade Federal do 
Ceará, Fortaleza, 2009. 
- Inserir o orientador e o coorientador na área de notas (500) e na entrada secundária de nome (700).

Em trabalhos acadêmicos não precisa 
inserir no 710 o subcampo e Entidade

Referência no catálogo



        

Tipo de autoridade   Campo  
MARC tag

Subcampo

Local geográfico 151 a

Assunto - Nome Geográfico 651 a

Subdivisão geográfica 181 z

Assunto - Tópico 650 z

Distinção de tipos de autoridades 
Diagnóstico de inconsistências:
- Observação; 
- Revisão; 
- Emissão do Relatório 116  Pergamum,
data de emissão: 22/03/2019, com 1327     
autoridades (termo tópico - 150);
- Acompanhamento e revisão também por 
meio do Menu - CATALOGAÇÃO - Autoridade - 
Mais - Incompletos.

650 0 4 $a Cinema $z Ceará

651  4 $a Ceará $x Política e governo

Para Local geográfico - 151

Para Subdivisão geográfica - 181



Distinção de tipos de autoridades

MARC autoridades
130 Título uniforme

MARC Bibliográfico
730 Entrada Secundária - Título Uniforme 
Ex.: 730 0 2 $a Bíblia. 

830 Entrada Secundária de Série - Título Uniforme 
Ex.: 830 # 0 $a Série vaga-lume (Ática).
Lembrando que o 830 está relacionado ao 490 - indicador 1 (série desdobrada). 
Sempre que a série for desdobrada, preencher o 830.  



  Distinção de tipos de autoridades 

      Exemplo 1:

151 __ |a França |x Política e governo |y 1981-1995
Termo equivalente (751)

751 _0 |a France |x Politics and government |y 1981-1995
Exemplo extraído do acervo: 188757
Exemplo 2:

150 _0 |a Paleontologia |y Fanerozóico 
Exemplo extraído do acervo: 32457

Orientação: Cadastrar a subdivisão cronológica integrada a um único 
código de autoridade, conforme os exemplos acima.



Distinção de tipos de autoridades 

Subdivisão de forma (185) 

Subdivisão geral (180)

       180 __ |x Dicionários

 180 __ |x Periódicos

 180 __ |x Manuais, guias, etc.

       180 __ |x Enciclopédias

Orientação: Não utilizamos a subdivisão de forma (185), cadastramos 
todas na subdivisão geral (180).



              Nas edições UFC, por exemplo.
Quando o recurso catalogado possuir a 
autoria de professores da UFC, fazemos uma 
nota (500, 505, conforme o caso) e 
inserimos secundárias (700) com o 
“subcampo e” para que o campo não seja 
exibível na referência.

Modo de exibição no catálogo

Obs.: O Pergamum ainda não realizou o alinhamento e a parametrização do modo de exibição das 
referências no catálogo conforme a NBR 6023/2018. Nº do atendimento: 143288.



Campo 700 subcampo e
É necessário colocar o termo de 
relação em todos os campos. 
Ex.: acervo 73807.

Campo 700 subcampo 4
É necessário colocar o termo de 
relação somente no primeiro 
citado.
Ex.: acervo 145015.



Campo 700 subcampo 4
É necessário colocar o termo de relação somente no primeiro citado, para 
que o campo seja exibível adequadamente na referência do nosso catálogo.

Revisar a catalogação e realizar a transferência do acervo, caso se trate da mesma obra

Catalogação adequada do item, com dados qualitativos, consistentes e convenientes para o usuário



3 acervos compostos por obras iguais:

Orientação: transferir os exemplares para um único acervo.



040 (fonte da catalogação)

Subcampos utilizados a, b, c, d

       $f - Cabeçalho de assunto/tesauros - (não utilizamos mais este subcampo)

       Exemplo 1: autoridade importada ou copiada da BIBLIOTECA NACIONAL (Brasil) 
       040 $a BR-RjBN $ por $c BR-RjBN $d BR-FoUFC

       Exemplo 2: autoridade importada ou copiada da Library of Congress 
       040 $a DLC $ por $c DLC $d BR-FoUFC

       Exemplo 3: autoridade importada ou copiada do VIAF (Virtual International Authority File)
       040 $a ANL $ por $c ANL $d BR-FoUFC 

(neste caso os subcampos a e c - códigos das agências catalogadoras de criação e de transcrição do registro são 
variáveis)

       Exemplo 4: autoridade exportada ou copiada da PUCPR
       040 $a BR-CuPUC $ por $c BR-CuPUC $d BR-FoUFC



Template de autoridade 100 (nome pessoal)
Fonte positiva encontrada (670) é o Virtual International Authority File (VIAF) 



Template de autoridade 100 (nome pessoal)
Fonte positiva encontrada (670) é a Plataforma Lattes
Caso a fonte positiva seja o ORCID, registre no 670 ORCID online (data) e a informação encontrada no subcampo b



Template de autoridade 110 (entidade)
Fonte positiva encontrada (670) é o seu próprio site 

Orientação: Quando o termo/a entidade não for encontrado nos vocabulários controlados utilizados pelo SB/UFC 
(vide política de indexação), registre conforme o exemplo acima. 



Template de autoridade 110 (entidade)
Fonte positiva encontrada (670) é o próprio recurso catalogado



Template de autoridade 111 (evento)
Fonte positiva encontrada (670) é o próprio recurso catalogado



Template de autoridade 111 (evento)
Fonte positiva encontrada (670) é a Biblioteca Nacional (BRASIL)



Template de autoridade 130 (título uniforme - entrada principal)
Fonte positiva encontrada (670) é o Catálogo da Rede Pergamum, Biblioteca Nacional (BRASIL) e o próprio recurso 
catalogado



Template de autoridade 150 (termo tópico)
Fonte positiva encontrada (670) é o Catálogo da Rede Pergamum (CRP)



Template de autoridade 150 (termo tópico)
Fonte positiva encontrada (670) é o Vocabulário Controlado do SIBi/USP e Kaplan e Norton, autores do método 
Balanced Scorecard (BSC)



Template de autoridade 150 (termo tópico)
Fonte positiva encontrada (670) é o Microtesauro têxtil do SENAI



Template de autoridade 150 (termo tópico)
Com 550 (termo relacionado - remissiva ver também)
Obs.: Sempre que forem utilizados os campos 550, 551, 580 e 581 registre o subcampo w (subcampo 
de controle), contendo uma das especificações abaixo: $w h (Termo específico); $w g (Termo geral); $w n 
(Termo relacionado). Não recomendamos a utilização dos campos 550, 551, 580 e 581.



670 (fonte positiva)

Abreviaturas padronizadas em português para o subcampo b (informação encontrada) do 
670, algumas estão no apêndice do AACR2 (2004). Caso não tenha no apêndice, registre 
por extenso. 

p. de rosto = página de rosto
orelha
capa
contracapa
p. = página 



Para as autoridades 100, 110, 111, utilizar os termos padronizados abaixo no 670 (fonte positiva), 
subcampo a:

Autor de:

Autora de:

Obra catalogada: (utilizar em caso de dúvidas sobre o gênero)

Ed. de:

Org. de:

Coord. de:

Trad. de:

Entidade de:

Evento de:



Para as autoridades 100, 110, 111, utilizar os termos padronizados abaixo no 670 (fonte positiva), 
subcampo a:

Autor de:

Autora de:

Obra catalogada: (utilizar em caso de dúvidas sobre o gênero)

Ed. de:

Org. de:

Coord. de:

Trad. de:

Entidade de:

Evento de:



Lembrete: verificar se o acervo está ativo no momento da catalogação e inserção de exemplares.

Dados de Aquisição – Situação do acervo

Situação Descrição

Normal Acervo com exemplares disponíveis para os usuários.

Inativo Acervo que só possui exemplares na situação “excluídos”. Este acervo poderá ser 
reaproveitado, voltando para a situação “normal” quando forem adquiridos novos 
exemplares do título. Por causa do histórico dos exemplares, não deve ser excluído.

Interrompido Para periódicos, quando a publicação é interrompida. Livros, teses e dissertações não 
devem estar nesta situação.



“As pessoas tendem a tomar a técnica pela 
coisa mesma, a considerá-la um fim em si, 
uma força com vida própria, esquecendo, 

porém, que ela é o prolongamento do braço 
humano” (Theodor W. Adorno). 


