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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA

REITORIA 
BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA

OFÍCIO CIRCULAR 8/2022/BU/REITORIA

Fortaleza, 09 de maio de 2022.

Aos(Às) servidores(as) do Sistema de Bibliotecas.
 

Assunto: Orientações sobre a catalogação de ar�gos de periódicos nas bases
informacionais do Sistema de Bibliotecas.

 

Prezados(as) Servidores(as),

 

1. Considerando as recentes o�mizações de espaço nos storages
ins�tucionais, informamos que, os ar�gos de periódicos em meio eletrônico,
pertencentes às revistas produzidas pela UFC, não deverão mais ser
publicados no Repositório Ins�tucional (RI). Esses trabalhos deverão ter seus
arquivos inseridos no sistema Pergamum se os mesmos forem indicados na
bibliografia básica ou complementar dos nossos cursos. Quando se tratar de
trabalhos que não forem indicados nas bibliografias, mas foram publicados
por periódicos de nossa Universidade, os mesmos poderão ser catalogados no
Pergamum, sem a inserção do arquivo, indicando no campo 856 o link que
redirecionará para o trabalho no site da própria revista, no servidor da UFC.

2. Os acervos de ar�gos de periódicos em meio impresso que
possuem download para documentos eletrônicos pertencentes às revistas
publicadas pela UFC, deverão ser separados, criando-se um novo acervo para
o documento em meio eletrônico, que deverá ter o link no campo 856 para o
RI, se o arquivo já �ver sido inserido na plataforma, ou para o endereço do
arquivo na própria revista, no servidor da UFC.

3. Caso os ar�gos de periódicos em meio eletrônico, sejam eles
novos ou retrospec�vos, forem publicados por revistas de outras ins�tuições,
e comporem a bibliografia básica ou complementar dos cursos da UFC, só
poderão ser inseridos em nosso sistema Pergamum mediante autorização
formal dos autores e/ou licença da revista que permita fazer a distribuição,
não sendo possível incluir somente o link para o site da revista ou outro
repositório dis�nto ao desta Universidade. Essas autorizações deverão ser
geridas pelas Bibliotecas solicitantes, com acompanhamento da Divisão de
Acervo e Representação da Informação (DARIN).

4. Ressaltamos que, posteriormente, a Darin entrará em contato,
individualmente, com as bibliotecas que possuem acervos retrospec�vos de
ar�gos de periódicos impressos com download para arquivos em meio
eletrônico, para que as mesmas realizem o desdobramento conforme o
parágrafo 2 acima, passando a coexis�r os dois acervos separadamente.
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5. Contamos com a colaboração de todos(as) e permanecemos à
disposição para dúvidas e esclarecimentos através do e-mail bu@ufc.br.

                                                          Atenciosamente,

 
 
 

FELIPE FERREIRA DA SILVA
Diretor da Biblioteca Universitária

Documento assinado eletronicamente por FELIPE FERREIRA DA SILVA, Diretor de Unidade, em
09/05/2022, às 17:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufc.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 3019377 e
o código CRC AFD0DD90.
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