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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA

REITORIA 
BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA

OFÍCIO CIRCULAR 6/2022/BU/REITORIA

Fortaleza, 20 de abril de 2022.

Aos(Às) servidores(as) do Sistema de Biblioteca

Assunto: Pauta 08 do Grupo de Catalogadores: Informações complementares no
subcampo $c, do campo 090 do Marc Bibliográfico.

 

Prezados(as) Servidores(as),

 

1. O grupo de catalogadores, por maioria simples, decidiu que o
subcampo $c, do campo 090, deverá ser somente u�lizado para o registro do
número de edição da obra.

2. Após análise do compar�lhamento das experiências
da Biblioteca Central do Campus do Pici (BCCP) e da Biblioteca de Ciências da
Saúde (BCS), a DARIN acrescentou à decisão do Grupo, que nos casos em que
a obra em questão se tratar de um evento, o subcampo $c poderá ser
u�lizado para o registro do ano do evento. E nos casos em que a obra �ver
vários volumes, cada qual com um ano diferente, a informação do ano do
volume deverá ser inserida no campo "Informação adicional", na aba
Exemplar, do Marc Bibliográfico.

3. Quaisquer dúvidas ou sugestões podem ser encaminhadas ao
e-mail da SRI/Darin, sri@ufc.br.

                                  Atenciosamente,
 
 
 

FELIPE FERREIRA DA SILVA
Diretor da Biblioteca Universitária

Documento assinado eletronicamente por FELIPE FERREIRA DA SILVA, Diretor de Unidade, em
10/05/2022, às 08:53, 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 2985450 e
o código CRC 136A3E78.

Campus do Pici, s/n. - 3366 9507
CEP 60451-970 - Fortaleza/CE/ - h�p://ufc.br/

Referência: Processo nº 23067.014658/2021-62 SEI nº 2985450

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufc.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA

REITORIA 
BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA

OFÍCIO CIRCULAR 9/2022/BU/REITORIA

Fortaleza, 23 de junho de 2022.

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

Assunto: Adi�vo da Pauta 08 do Grupo de Catalogadores: Informações complementares
no subcampo $c, do campo 090 do Marc Bibliográfico.

 

Prezados(as) Servidores(as),

 

1. O grupo de catalogadores decidiu que o subcampo $c, do
campo 090, também poderá ser u�lizado para a inserção de um código
(alfabé�co, numérico ou alfanumérico), que permita individualizar e localizar,
em meio �sico, materiais especiais (levantamento bibliográfico, plantas,
mapas, etc.), os quais requerem armazenamento em suportes, como, por
exemplo, pastas suspensas, caixas arquivos, colecionadores, etc., e que a sigla
do �po de material u�lizada no subcampo $d não seja suficiente para a devida
individualização e localização da obra.

2. Quaisquer dúvidas ou sugestões podem ser encaminhadas ao e-
mail da SRI/Darin: sri@ufc.br. 
 

                                Atenciosamente,

 
 

FELIPE FERREIRA DA SILVA
Diretor da Biblioteca Universitária

Documento assinado eletronicamente por FELIPE FERREIRA DA SILVA, Diretor de Unidade, em
11/07/2022, às 14:40, 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 3104382 e
o código CRC AE7A07FE.

Campus do Pici, s/n. - 3366 9507
CEP 60451-970 - Fortaleza/CE/ - h�p://ufc.br/

Referência: Processo nº 23067.014658/2021-62 SEI nº 3104382

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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